Vedtægter for Nordjysk Mad og Turisme (NMoT).
§ 1 - Foreningens navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Nordjysk Mad og Turisme (NMoT)

1.2 Foreningens hjemsted er Nordjylland.

§ 2 - Foreningens formål.
2.1: Foreningen NMoT er en paraplyorganisation for netværk, der har til formål at fremme kvalitet, oplevelse og
bæredygtighed i mad og fødevareturisme i Nordjylland og dermed bidrage til udvikling af regionen. Det primære
omdrejningspunkt for foreningens arbejde og for medlemmerne, er ønsket om højere kvalitet af såvel råvarer
som serveret mad. Foreningens aktiviteter skal bidrage til bæredygtig vækst i hotel- og restaurationsbranchen
samt lokal fødevareproduktion i Nordjylland. Begrebet ‘bæredygtighed’ dækker over:
- hensynet til den natur, der frembringer de råvarer, der er branchens fundament.
- at foreningens formål ikke er at konkurrere med andre aktører, men at understøtte og forbedre eksisterende
aktørers vækstbetingelser.
- at foreningens aktiviteter, hvor det er meningsfuldt, tager afsæt i branchens nuværende og kommende aktører,
og hurtigst muligt gøres selvkørende, så de kan eksistere uafhængigt af foreningen.
- at foreningen målrettet søger at øge samarbejde med de relevante uddannelsesinstitutioner, med henblik på at
sikre tilgangen af elever, og dialog mellem branche og uddannelser.

2.2: Foreningen vil indfri formålet gennem aktiviteter der ikke begrænser sig til, men kan tage afsæt i
forretningsudvikling, konceptudvikling, samarbejde mellem de enkelte aktører, samarbejde mellem branche og
akademi, mellem branche og uddannelsesinstitutionerne, bottom-up indsatser, lobbyarbejde, politisk
engagement, fundraising, branchespecifik vidensindsamling, vidensdeling, samt PR- og
kommunikationsindsatser.

§ 3 – Medlemskab
3.1: Restaurationer, hoteller, lokale fødevareproducenter og oplevelsesproducenter, der arbejder på at udvikle
kvalitet, oplevelse og bæredygtighed, kan optages i foreningen NMOT efter beslutning af bestyrelsen.
Grundlæggende kriterier, der skal overholdes for stemmeberettiget medlemskab af NMOT, udover
ovenstående:
•

Medlemmer skal have en aktiv CVR-registrering

3.2: Partnerskab/samarbejdspartnere skal have en relevans/interesse (kulinarisk/forretningsmæssig) i
gastronomi og fødevareturisme i Nordjylland. Et partnerskab/samarbejde skal kunne defineres ud fra ét eller
flere af følgende kriterier:
•

At NMOT enten løser en opgave/eller får løst en opgave fra partneren.

•

At partneren er den del af værdikæden i nordjysk gastronomi/fødevareturisme, men ligger udenfor
definitionen af NMOT-medlemskab (se §3.1)

•

At partneren har en aktiv CVR-registrering

•

Et partnerskab kan være passivt og defineres som en støtte/opbakning til foreningens virke.

Prissætning for partnerskab fastsættes i lighed med foreningskontingentet defineret i vedtægternes §3.3 og §8.1
Partnerskaber er ikke stemmeberettiget i forenings anliggender.

3.3 Medlemskontingenternes størrelse fastlægges på generalforsamlingen for ét år ad gangen.

3.4 Udmeldelse af foreningen skal ske 3 måneder før udløb af medlemsår.

§ 4 – Generalforsamlingen (GF)
4.1 GF er foreningens øverste myndighed, hvor de overordnede strategier til opfyldelse af foreningens formål
besluttes.

4.2 GF afholdes hvert år i første kvartal.

4.3 Bestyrelsen meddeler dato og tidspunkt for GF mindst 30 dage før afholdelse.

4.4 Dagsorden udsendes senest 14 dage før afholdelse af GF.

4.5 Alle medlemmer kan indsende forslag til GF, som skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden
årsmødet.

4.6 Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før GF og skal udsendes
sammen med dagsordenen.

4.7 Alle medlemmer har én stemme på GF, forudsat at vedkommende har betalt kontingent.

4.8 Dagsorden for den ordinære GF skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2. Årsberetning fra formanden samt godkendelse heraf.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fremlæggelse og debat af handlingsplan for det kommende år, herunder forslag til anvendelse af årets evt.
overskud.
5. Budget og kontingentforslag samt godkendelse heraf.
6. Indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelse, herunder:
- valg af formand
- valg af øvrige medlemmer

- valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

4.9 Alle beslutninger på GF træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og
beslutning om foreningens opløsning. Disse kræver, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Sker dette ikke,
kan der indkaldes til en ekstraordinær GF (se § 9).

4.10 Det er muligt at stemme gennem fuldmagt.

4.11 Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom.

4.12 På GF vælges formanden direkte af medlemmerne.

4.13 På GF vælges en bestyrelse, som herefter konstituerer sig selv med næstformand og kasserer.

4.14 På GF vælges en kritisk revisor blandt medlemmerne.

§ 5 - Foreningens bestyrelse

5.1 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af NMOT. Det er bestyrelsens opgave at
sikre
foreningens daglige ledelse på én/eller flere af følgende måder:
•

Bestyrelsen varetager selv den daglige ledelse og drift af NMOT på frivillig basis eller rekrutterer frivillige
hertil.

•

Bestyrelsen kan udlicitere den daglige ledelse til ekstern konsulent på specifikke kontraktvilkår

•

Bestyrelsen kan ansætte administrator til varetagelse af foreningens drift.

5.2 Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer og op til 2 suppleanter.

5.3 Det tilstræbes at der blandt de medlemsvalgte indgår medlemmer fra Hotel- og restaurationsbranchen,
fødevareindustrien og interessenter. Bestyrelsesmedlemmer derudover forventes at indgå med faglig
ekspertise, f.eks. indenfor fødevareområdet, økonomi, kommunikation, bæredygtighed, event og/eller logistik.

5.4 Bestyrelsens medlemmer sidder 2 år af gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år
og den anden halvdel i lige år.

5.5 Bestyrelsesmedlemmer på valg skal senest 21 dage før GF meddele formanden om de ønsker at
genopstille. Ligeledes skal medlemmer der ønsker at stille op meddele dette til formanden senest 21 dage før.

Såfremt der ikke er nok kandidater kan kandidater stille op senere end dette tidspunkt, herunder på selve GF,
såfremt bestyrelsen godkender dette.

5.6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6 – Daglig drift og ledelse af NMOT
6.1. Den daglige ledelse og drift af NMOT bestemmes af den valgte bestyrelse jf.§5.1, med respekt for allerede
indgåede tilfredsstillende aftaler, der sikrer en stabil daglig ledelse og drift af foreningen.

§ 7 – Tegningsret
7.0 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kasserer i forening. Bestyrelsen kan give et mandat til
udvalgte bestyrelsesmedlemmer at forestå på forhånd definerede indkøb og investeringer op til et af bestyrelsen
besluttet beløb

7.1 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom besluttes af GF eller en ekstraordinært GF.

§ 8 – Kontingent
8.1 Kontingentet for det kommende år fastsættes af GF efter forslag fra bestyrelsen.

§ 9 – Ekstraordinært årsmøde.
9.1 Indkaldelse til ekstraordinær GF sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af
medlemmerne ønsker det.

9.2 Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået
ønske om det.
§ 10 - Regnskab og økonomi
10.1 Regnskabsåret går fra 1. oktober og et år frem.

10.2 Bestyrelsen kommer i forbindelse med årsopgørelsen med forslag til, hvordan årets overskud skal
anvendes.

10.3. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

10.4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11 – Opløsning
11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 på GF eller på den ekstraordinære GF fremmødte
medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær GF.

11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål der fremmer
foreningens formål.
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