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Høring – nye vedtægter for
NordDanmarks EU-kontor
Bestyrelsen for NordDanmarks EU-kontor har igangsat en opdatering af EUkontorets vedtægter. I forlængelse heraf blev et forslag til reviderede
vedtægter præsenteret på EU-kontorets generalforsamling den 3. april
2019.
Generalforsamlingen besluttede at sende forslag 9et til vedtægter i høring
hos KKR Nordjylland og Business Region North Denmark og efterfølgende
til høring i kommunalbestyrelserne, Regionsrådet og hos UCN og AAU.
KKR Nordjylland og Business Region North Denmark drøftede udkastet til
nye vedtægter den 21. juni 2019. Business Region North Denmark og KKR
Nordjylland

tilsluttede

sig

vedtægtsændringerne,

og

at

de

tre

bestyrelsesrepræsentanter fra kommunerne udpeges af KKR Nordjylland på
indstilling fra BRN.
Udkastet til nye vedtægter åbner op for, at kommunernes bidrag til EUkontoret formidles via kommunernes bidrag til Business Region North
Denmark. Derudover er de vigtigste ændringer i forslaget til nye vedtægter:
•

At

der

fra

næste

valgperiodes

start

foreslås

en

ændret

bestyrelsessammensætning og en bestyrelse med 9 medlemmer mod 8
i dag.
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Den nye bestyrelse foreslås sammensat med 3 repræsentanter fra
kommunerne, 2 repræsentanter fra Regionen, 1 repræsentant fra de
grønlandske

medlemskommuner,

1

repræsentant

fra

Aalborg

Universitet, 1 repræsentant fra University College Nordjylland og 1
repræsentant fra erhvervslivet (udpeget af bestyrelsen for Erhvervshus
Nordjylland).
Til sammenligning er den nuværende bestyrelse sammensat med 3
repræsentanter udpeget af BRN, 2 repræsentanter udpeget af KKR
Nordjylland, 2 repræsentanter udpeget af Region Nordjylland og 1
repræsentant udpeget at Vækstforum Nordjylland. Derudover deltager
UCN, AAU og Sermersoq kommune som observatører.
•

At procedurerne omkring indstilling af og godkendelse af medlemmer til
bestyrelsen præciseres.

•

At kontingentbetalingen fremrykkes fra marts til januar måned.

•

At deltagerkredsen i generalforsamlingen præciseres, så det fremgår
klart, at den siddende bestyrelse er en del af generalforsamlingen.
Samtidig præciseres det, at hvert medlem har én stemme på
generalforsamlingen – dog har Region Nordjylland fire stemmer.

•

At det er præciseret hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skal være
til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
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Spørgsmål til forslaget til nye vedtægter rettes til EU-kontorets formand, Ole Stavad på
o.stavad@rn.dk eller mobil 23451423, EU-kontorets Næstformand Leon Sebbelin på
blese@rebild.dk eller 30277177 eller EU-kontorets Direktør Benjamin Holst på bho@ndeu.dk
eller mobil 24806289.
Vi skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til forslaget til vedtægter senest
mandag den 2. december 2019. Bemærkninger kan fremsendes til Benjamin Holst på
bho@ndeu.dk.
I forlængelse af høringen tilrettes vedtægterne i henhold til eventuelt indkomne bemærkninger
med henblik på godkendelse på generalforsamlingen i foråret 2020.
Gældende vedtægter og forslag til nye vedtægter er vedhæftet som bilag.
På vegne af bestyrelsen for Foreningen NordDanmarks EU-kontor

Ole Stavad

Leon Sebbelin

Formand for NordDanmarks EU-kontor

Næstformand for NordDanmarks EUkontor
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