Vedtægter
for
Aalborg Maritime Network

Januar 2018

§ 1. Navn
Netværkets navn er ”Aalborg Maritime Network”
Netværkets hjemmeside er www.aalborgmaritimenetwork.dk.

§ 2. Formål
Netværkets vision er:
”Vi understøtter udviklingen af en synlig, konkurrencedygtig og international anerkendt
maritim sektor i Aalborg og omegn.”
Netværket gør dette via følgende indsatsområder:
-

Vi understøtter samarbejdet i erhvervsklyngen mhp. at skabe synergi imellem
virksomhederne.
Vi understøtter tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft i tæt samspil med viden
institutionerne i regionen.
Vi fungerer som en fælles platform for erhvervsklyngen i forhold til at fremme
virksomhedernes interesser og synliggøre klyngen.

§ 3. Medlemmer
Netværket er åbent for alle erhvervsvirksomheder, organisationer, kommuner og
uddannelsesinstitutioner, som har interesse i den maritime branche og aktiviteter som
relaterer sig til netværkets formål. Netværket er ikke geografisk begrænset.
Indmeldelse i netværket sker via netværkets hjemmeside eller ved henvendelse til
sekretariatet. Sekretariatet sikrer herefter, at vedtægterne overholdes.
Udmeldelse af netværket kan ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. januar.
Medlemmer, der - trods påkrav - ikke betaler sit kontingent til netværket, kan ekskluderes
af styregruppen - med en måneds frist efter forudgående advarsel om årsag til den
påtænkte eksklusion.

§ 4. Ledelse
Styregruppen er netværkets højeste myndighed i alle anliggender. Styregruppen består af
mindst 5 medlemmer og vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

For at sikre kontinuitet i styregruppens arbejde er halvdelen af medlemmerne på valg
årligt. Første gang ved udgangen af 2018, hvor det sker ved lodtrækning.
Styregruppen konstituerer sig selv ved valg af en formand.
Der holdes mindst 3 styregruppemøder årligt. Referat fra møderne kan rekvireres hos
sekretariatet.
Ønsker man at indgå i styregruppen, skal man henvende sig til sekretariatet, som fører
liste over interesserede. Valg af styregruppe sker via afstemning iblandt medlemmerne,
hvert medlem har 1 stemme.
MARCOD er valgt til at varetage netværkets sekretariatsfunktion og kan tegne netværket
indenfor det godkendte budget. MARCOD modtager honorar herfor, som godkendes årligt
i forbindelse med budgetgodkendelse. MARCOD og BusinessAalborg er observatører i
styregruppen.

§ 5. Styregruppeformanden
Styregruppeformanden vælges for 1 år ad gangen af den øvrige styregruppe.
Såfremt der i styregruppen er stemmelighed ved beslutninger, så vil
Styregruppeformandens stemme være den afgørende. Styregruppeformanden har ingen
særskilt økonomisk bemyndigelse i forhold til netværket.
Styregruppeformanden er, medmindre opgaven uddelegeres, netværkets formelle ansigt
udadtil, deltage i møder med andre maritime netværk samt være sparringspartner forud for
styregruppemøder.

§ 6. Finansiering, budget, regnskab og kontingent
Netværkets drift skal balancere. Styregruppen godkender netværkets budget og regnskab.
Sekretariatet udarbejder budget og fører løbende regnskab.
Nøgletal vedr. netværkets drift vises på netværkets hjemmeside. Regnskab og budget kan
af netværkets medlemmer rekvireres hos sekretariatet.
Netværkets medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af styregruppen og
opkræves i januar måned. Såfremt man melder sig ind i netværket i sidste halvdel af året,
betales ½ kontingent for det pågældende år.

§ 7. Ændringer af vedtægter
Styregruppen kan ved afstemning ændre nærværende vedtægter, ændringen sker ved
stemmeflertal.
Ophævelse af netværket kræver afstemning iblandt netværkets medlemmer og kræver, at
mindst 2/3 af afgivne stemmer vedtager dette. Ved ophævelse returneres eventuelt
indestående forholdsmæssigt efter indbetalt beløb iblandt netværkets medlemmer

Således vedtaget.
Marts 2018

