Vedtægter
Fonden for

Business Center Bornholm
§ 1 Navn og hjemsted
Fonden for Business Center Bornholm (BCB) er en selvejende institution, der har til formål
at medvirke til udbygning af Bornholms erhvervsliv til størst mulig gavn for hele det bornholmske samfund. Business Center Bornholm har hjemsted i Bornholms Regionskommune.
§ 2 Formål
Centerets formål er at udmønte Regionskommunens og Bornholms Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi i praktisk erhvervsfremme og erhvervsservice overfor virksomheder og
iværksættere, med speciel fokus på de fire vækstdrivere
- De menneskelige ressourcer
- Innovation
- Anvendelse af ny teknik og
- Iværksætteri.
Dette gøres ved
•

at virke i tråd med kommunens og Bornholms Vækstforums erhvervspolitik og
støtte op omkring udviklingstiltag, der fødes i kommunen eller i vækstforum

•

at virke som det udførende led i forhold til vækstaktiviteter på Bornholm

•

at virke til fremme af erhvervslivet i kommunen under hensyntagen til såvel bestående virksomheder som etablering af nye virksomheder

•

at virke til fremme af samarbejdet mellem forskellige erhverv, offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner med særligt henblik på udviklingen af erhvervslivet
og beskæftigelsen i kommunen

•

at tage initiativer, rådgive og koordinere samt virke som igangsætter inden for såvel
private som offentlige virksomheder under hensyn til skiftende konjunkturer

•

at udarbejde konkrete udviklingsprojekter til forelæggelse for relevante personer i
kommunen samt over for mulige investorer og kapitalindskydere

•

at igangsætte særlige udadvendte aktiviteter og projekter, herunder markedsføring
og PR-aktiviteter til gavn for Bornholms Regionskommune.

•

at være sekretariatsfunktion for erhvervsrelaterede fonde og aktører i henhold til
indgåede aftaler (f.eks. Bornholms Erhvervsråd, Bornholms erhvervsfond o.lign.)

•

at stille kontorfaciliteter til rådighed for erhvervsfremmeorganisationer og institutioner, der kan understøtte og skabe synergi i den samlede erhvervsfremmeindsats,
herunder til Væksthus Hovedstadsregionen o.a.
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§ 3 Bestyrelse og ledelse
Business Center Bornholm ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udpeges således:
Bornholms Erhvervsråd udpeger 1 repræsentant blandt medlemmerne.
Kommunalbestyrelsen for BRK udpeger 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen.
Bornholms Vækstforum udpeger 2 repræsentanter blandt ikke politisk valgte medlemmer.
Bornholms Vækstforum udpeger 2 repræsentanter, hvoraf 1 vælges fra uddannelsesområdet
og 1 fra arbejdstagerside.
Valget finder sted således at valgene skal repræsentere interessenterne bredt.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Formanden kan ikke være en politisk
repræsentant. Den daglige leder af BCB er bestyrelsens sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til løsning af opgaver, der er omfattet af formålsparagraffen.
Bestyrelsen vælges normalt for 2 år. Første periode er fra 1. september 2008 – 31. august
2010. Genvalg kan finde sted.
Til at varetage den daglige drift af BCB ansætter bestyrelsen en ledelsedirektør.
LedelsenDirektøren refererer til bestyrelsen i henhold til stillingsbeskrivelser.. BRK’s Erhvervsambassadør er udlånt på kontrakt til BCB for at varetage denne opgave. Erhvervsambassadøren varetager samtidig erhvervsambassadør opgaver for BRK. Udlånskontrakten er
vedlagt som bilag til vedtægterne.
§ 4 Møder
Bestyrelsen mødes mindst 1 gang hver anden måned og når formanden finder det nødvendigt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden er
til stede
Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
Der udfærdiges beslutningsreferat over bestyrelsens møder.
§ 5 Økonomi

Det økonomiske fundament for organisationens drift tilvejebringes via min. 15% private
midler i form af bidrag m. m samt af offentlige midler ved indgåelse af en drifts- og udviklingsaftale med Bornholms Vækstforum / Bornholms Regionskommune.
BCB tegnes af formanden eller næstformanden sammen med en i ledelsen af bestyrelsen
udpeget medarbejder.den daglige leder. BCB hæfter kun for sine forpligtelser med den tilhørende formue. Der påhviler ikke bestyrelses- og repræsentantskabets medlemmer nogen
personlig hæftelse.
BCB’s regnskabsår er kalenderåret. Centerets regnskab revideres af en statsautoriseret
eller registreret revisor, der vælges af bestyrelsen.
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For hvert regnskabsår udarbejdes en årsrapport med budget for efterfølgende år. Årsrapporten revideres af 2 af Bornholms Regionskommune valgte revisorer.
Årsrapporten tilstilles efterfølgende Regionskommunen og Vækstforum til godkendelse.

§ 6 – Repræsentantskab
Business Center Bornholm har et repræsentantskab, der består af
• Bornholms Vækstforum – ordinære medlemmer
• Bornholms Kommunalbestyrelse
• Bornholms Erhvervsråd
• 1 repræsentant fra hver erhvervsorganisation der er repræsenteret på Bornholm
• 1 repræsentant fra hver faglig organisation, der er repræsenteret på Bornholm.og
fagbevægelse på Bornholm.
§ 7 – Repræsentantskabsmøder
Der afholdes mindst 1 årligt repræsentantskabsmøde.
Et repræsentantskabsmøde afholdes inden udgangen af april måned, når regnskabet for
foregående år foreligger
Repræsentantskabsmøderne varsles 30 dage før og forslag der ønskes behandlet på mødet
skal være modtaget af bestyrelsen senest 20 dage før mødet. De skriftlige forslag udsendes
sammen med endelig indkaldelse.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse
til alle i repræsentantskabet med angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskab og budgetforslag for det kommende regnskabsår udsendes også sammen med indkaldelsen.
Dagsorden skal omfatte følgende punkter.
a.
b.
c.
d.
e.

Valg af dirigent.
Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år.
Forelæggelse af årsrapport med budget til orientering for repræsentantskabet.
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt.

Et flertal af bestyrelsen kan med lovligt varsel til enhver tid indkalde til ekstraordinær repræsentantskabsmøde. Endvidere kan 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne pålægge bestyrelsen straks og med lovligt varsel at indkalde til ekstraordinær repræsentantskab.
Til de ordinære repræsentantskabsmøder kan bestyrelsen invitere gæster fra Bornholms
erhvervsliv, som ikke har stemmeret ved eventuelle afstemninger.
§ 8 – Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal være fremsendt til BCB inden 1. februar. Vedtægtsændringer kræver Bestyrelsens beslutning samt almindelig flertalsbeslutning på et repræsentantskabsmøde og træder først i kraft efter Regionskommunens og Vækstforums godkendelse.
§ 9 – Fortrolighed og habilitet
Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, som et medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen eller blandt centerets ansatte modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller
foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske
indretninger, om fremgangsmåder eller og drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige.
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Repræsentantskabets medlemmer og bestyrelsen er inhabile ved eventuel behandling af
sager, når medlemmerne kan opnå egen vinding ved deltagelse i behandlingen
Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i
almindelighed til formanden.

§ 10 – BCBs indstilling/ophør
Indstilling af Business Center Bornholms virksomhed kræver samme beslutningstagning som
vedtægtsændringer.
Ved indstilling af virksomheden er det Regionskommunen, der efter indstilling fra Vækstforum træffer beslutning om anvendelse af BCBs midler, idet midlerne kun kan anvendes til
erhvervsfremmende formål.
Beslutningsgrund for vedtægtsændringerne:
Denne vedtægtsændring er en følge af Bestyrelsens vedtagelse af en ny organisation fra 1.
januar 2011. Bornholms Vækstforums og Regionskommunes indstilling om etablering af
”Single point of Entry”. Navneændringen fra Bornholms Erhvervscentre og vedtægtsændringerne er godkendt på Bornholms Erhvervsråd, samt Erhvervsrådets ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 27. august 2008 og afløser vedtægter for Bornholms Erhvervsråd af
1971 med seneste ændring 20. februar 2004.
Bornholms Erhvervsråd udarbejder herefter selv egne vedtægter.

Formateret: Brødtekst, Venstre

Rønne, den 7. februar 20118. august 2008 samt efterfølgende høring uge 33 / 2008.
BestyrelsenErhvervsrådet:
Ole Schou Mortensen

Winni Grosbøll

Jane Wickmann

Formateret: Engelsk (USA)

Steen Colberg Jensen

Lars Vesløv

Michael Almeborg

Formateret: Engelsk (USA)

Preben Nørregaard Klaus Nielsen
Preben Nørgaard Pedersen
Lars-Ole Hjorth-Larsen
Kristian Goetz

Klaus Holm

Michael Bladt

Morten Iversen

Birger Jørgensen

Carsten Holm Nielsen

Henrik Pedersen

Bjarne Kristiansen

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 27. april 201127. august 2008
Per Arnoldus
dirigent
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Formateret: Dansk

Godkendt af Bornholms Vækstforum den 6. juni 2011
Godkendt af Bornholms Regionskommune xx. juni 2011
:
Rønne, den 28. august 2008
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