
Vedtægter 

DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD - AARHUS 



§1 
Det er DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD I AARHUS’ formål 
- at virke for et nært samarbejde mellem de kooperative virksomheder/
foreninger i Aarhus. 
- at fremme og støtte KOOPERATIONENs arbejde på lokalt plan. 
- at medvirke til en udbygning af samarbejdet mellem det enkelte medlem 
og KOOPERATIONEN. 
- at støtte de kooperative virksomheders erhvervsorganisatoriske stilling på 
lokalt plan. 
- at medvirke til at samordne indvundne erfaringer og drøfte alle vigtige 
spørgsmål, som berører forbrugernes og dermed den samlede kooperations 
interesse. 
- at medvirke til stærkest mulig koncentration og koordinering af medlems-
virksomhederne/foreningerne og herigennem at bidrage til at effektivisere 
produktionen og administrationen med det formål at skaffe forbrugerne de 
bedste og billigste produkter og den størst mulige service. 
- at virke for oprettelsen af nye virksomheder såvel på lokalt plan som i sam-
arbejde med andre kooperative fællesråd på landsplan herunder medvirke 
til at koordinere sådanne bestræbelser. 
- at virke for udbredelsen af den kooperative idé gennem iværksættelse af 
oplysnings- og agitationsarbejde såvel internt i medlemsvirksomhederne/
foreningerne som eksternt over for den øvrige arbejdsbevægelse og offent-
ligheden. 
- at varetage de økonomiske interesser for de kooperative virksomheder/
foreninger. 
KOOPERATIONEN kan erhverve ejendomme og påtage sig administration af 
ejendomme og kan i øvrigt, når det findes formålstjenligt, påtage sig sådan 
økonomisk virksomhed, som naturligt kan udøves af de kooperative virk-
somheder/foreninger i fællesskab.  
 

§2 
Medlemmer af DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD er alle virksomheder/
foreninger, som direkte eller indirekte er medlemmer af KOOPERATIONEN. 
Kooperative landsvirksomheder/foreninger er medlemmer af DET KOOPERA-
TIVE FÆLLESRÅD med deres lokale afdeling.  
Endvidere kan COOP Danmark i Aarhus, LO Aarhus, AOF Daghøjskole i Aar-
hus, Socialdemokraterne og andre Aarhus virksomheder der er ejet af deres 
medarbejdere, kunder, fagbevægelse eller en kombination af disse være 
medlemmer af DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD. 
Udmeldelse af fællesrådet kan for de i sidste afsnit nævnte virksomheder og 
organisationer finde sted med 1 års varsel til en 1. januar. 

 
 



§7 
Kontingent til DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD fastsættes af generalforsamlin-
gen efter indstilling fra bestyrelsen. 

 
§8 

Regnskabsåret er 1. januar - 31. december, dækkende over en 2-årig perio-
de. Generalforsamlingen vælger revisor efter indstilling fra bestyrelsen.  
 

§9 
Ændring af vedtægterne for DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD kan kun finde 
sted på en generalforsamling.  
 

§10 
Opløsning af DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅD skal vedtages med 2/3 majori-
tet på to med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, 
hvoraf den først afholdte skal være en ordinær generalforsamling.  
 

§11 
Rådets medlemsvirksomheder/foreninger og organisationer har intet krav 
på DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅDs midler.  
I tilfælde af DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅDs ophævelse, sikrer den siddende 
bestyrelse, at eventuelle økonomiske midler overdrages til lokale formål, der 
lever op til udbredelsen af den kooperative ide, jvf. paragraf 1.  
 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. marts 2018 
 
 

I bestyrelsen 
 
Rene Skau Björnsson                     Klaus Andersen                   Torben Andersen 
            formand                                     kasserer                                Sekretær 
 
Leon Wagtmann                      Ole Vagn Christiansen                    Allan Werge 
 
 

§3 
DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅDs højeste myndighed er generalforsamlingen, 
der består af bestyrelser samt forretningsmæssige ledere for de tilsluttede 
medlemsvirksomheder/foreninger og organisationer. 
Hver medlemsvirksomhed/forening er repræsenteret med 2 stemmer ved 
generalforsamlingen, og medlemmer kan være repræsenteret gennem fuld-
magt. 
 

§4 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i februar eller marts må-
ned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.  
Dagsorden skal indeholde: 
1. Beretning 
2. Regnskab 
3. Indkomne forslag 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det 
fornødent, eller når seks af de tilsluttede virksomheder/foreninger skriftligt 
fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden.  
Indvarsling foregår som ved ordinær generalforsamling, men kan ske med 7 
dages varsel. Første gang efter ændrede vedtægter i 2016 
 

§5 
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflertal. 
Undtaget er dog beslutning om DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅDs ophævelse. 
Se §10 
 

§6 
Til at lede DET KOOPERATIVE FÆLLESRÅDs virksomhed, er en bestyrelse på 
fem til syv medlemmer. En formand vælges særskilt for 4 år af gangen, på 
generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. 
Halvdelen af de menige medlemmer er på valg på førstkommende general-
forsamling, hvor de vælges for 4 år af gangen. Den anden halvdel af de me-
nige medlemmer er på valg den næstkommende generalforsamling, hvor de 
vælges for 4 år af gangen.  
 Resten af bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Foreningens bestyrelse er selvsupplerende, således at nye bestyrelsesmed-
lemmer vælges i enighed blandt bestyrelsens hidtidige medlemmer. 
Selvsupplerede bestyrelsesmedlemmer skal på valg på førstkommende ge-
neralforsamling. 


