Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN)

§1
Navn
Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

§2
Formål
Business Region North Denmark har til formål at give de nordjyske kommuner og Region Nordjylland mulighed for målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en
fælles vækstdagsorden. Det er videre foreningens formål at synliggøre regionens samlede kompetencer
og styrkepositioner mere markant for arbejdskraft og investorer, samt at tiltrække yderligere ekstern finansiering til lokale og regionale udviklingsaktiviteter.
Medlemmerne af Business Region North Denmark er alle partnere i en række regionale enheder, som er
centrale for den fælles vækstdagsorden. Et formål med Business Region North Denmark er således også at
etablere et forum, hvor parterne sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse enheder,
herunder hvordan der på tværs af enhederne kan arbejdes med de fælles satsninger.

§3
Strategiske indsatsområder
De strategiske indsatsområder i Business Region North Denmark nedfældes og konkretiseres i en strategi
og handlingsplan. Planen godkendes af bestyrelsen og sendes til orientering i kommunalbestyrelserne og
Regionsrådet.
Business Region North Denmark er ikke udførende på de konkrete fælles projekter. Operatøransvar placeres hos de enkelte kommuner (erhvervskontor, turistkontor, forvaltning), Regionen eller andre aktører ud
fra interesse og forudsætninger. Den ansvarlige projektejer varetager projektledelse på vegne af og i tæt
samarbejde med øvrige deltagende kommuner og Region Nordjylland samt eventuelle eksterne partnere
herunder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl.
Hvert år udsendes en årsrapport, indeholdende en status på fælles initiativer og foreningen generelt.

§4
Organisering
Foreningen etableres med bestyrelse, direktion, erhvervsforum og fælles sekretariat
Bestyrelse
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Business Region North Denmark. Bestyrelsens opgave er at
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udstikke retning for samarbejdet (indsatsområder og fælles satsninger) samt igangsætte konkrete fælles
projekter. Bestyrelsen kan desuden drøfte aktuelle emner af relevans for samarbejdet.
Bestyrelsen består af borgmestrene fra medlemskommunerne samt regionsrådsformanden. Bestyrelsen
udpeges for en 4-årig periode, der følger valgperioden for regions- og kommunevalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og op til 3 næstformænd på det første bestyrelsesmøde i en valgperiode.
Sekretariatet udarbejder og fremsender dagsorden til bestyrelsesmedlemmerne senest 7 dage før hvert
møde. Dagsordenen godkendes endeligt af bestyrelsen på mødet. Medlemmerne kan stille forslag om optagelse af sager på bestyrelsesmødet. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen holder møde så ofte der er behov for det, dog minimum 1 møde i hvert kvartal.
Direktion
Direktionens opgave er at forberede bestyrelsens møder. Direktionen kan desuden drøfte emner af relevans for samarbejdet ligesom direktionen har ansvar for foreningens administration og det daglige virke.
Derudover har direktionen til opgave at følge op på de konkrete projekter. Direktionen består af kommunaldirektørerne fra medlemskommunerne samt en direktør fra regionen.
Direktionen holder møde så ofte der er behov for det, dog minimum 1 møde i hvert kvartal.
ErhvervsForum
Opgaven for ErhvervsForum er at give bestyrelsen inspiration til fremtidige satsninger og foreslå konkrete
fælles projekter for samarbejdet.
ErhvervsForum sammensættes af erhvervsledere fra medlemskommunerne, repræsentanter fra forskning
og uddannelse i regionen samt enkelte medlemmer med særlig national / international baggrund eller viden.
ErhvervsForum består af op til 41 medlemmer og sammensættes således:


Op til 3 erhvervsledere fra hver kommune
Udpeges af kommunerne på baggrund af engagement og indsigt. På tværs af kommunerne sikres bred dækning ift. samarbejdets indsatsområder



Op til 5 repræsentanter for forskning og uddannelse
Udpeges af bestyrelsen med udgangspunkt i relevans for samarbejdets indsatsområder



Op til 3 repræsentanter fra national eller international erhvervs- og/eller turismeudvikling
Udpeges af bestyrelsen

ErhvervsForum kan efter behov nedsætte temagrupper, som matcher samarbejdets indsatsområder. Temagrupperne kan suppleres med yderligere erhvervsledere m.fl. inden for emnet. Sekretariatsbetjening af
ErhvervsForum varetages af det fælles sekretariat, mens temagrupperne bistås af erhvervskontorer, turistkontorer mv. i samarbejde.
ErhvervsForum afholder min. 2 møder årligt.
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§5
Sekretariat
Direktionen nedsætter et sekretariat til at forestå administrationen og den daglige drift.
Sekretariatet udgøres af medarbejdere ansat ved medlemskommunerne og Region Nordjylland. Medarbejderne kan indgå med få timer op til hele årsværk. Tovholderfunktionen for sekretariatet varetages indtil
videre af Aalborg Kommune.
Sekretariatets opgave er at betjene bestyrelse, direktion og ErhvervsForum, herunder sikre kvalificerede
og lettilgængelige dagsordner og beslutningsoplæg samt opfølgning på beslutninger. Sekretariatet skal
desuden sikre indsamling af relevante data og viden til foreningen.
Der etableres desuden et netværk med en centralt placeret medarbejder fra hver kommune samt Region
Nordjylland. Netværket orienteres om alt dagsordensmateriale i foreningen og opfordres til at bidrage aktivt til udarbejdelsen heraf. Deltagerne skal samtidig bidrage til forankring og ejerskab af samarbejdet i
egen organisation.
Derudover kan relevante netværk mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland inden for foreningens
indsatsområder, netværk under KKR knyttet til arbejdet i Vækstforum, netværk mellem erhvervskontorer,
turistkontorer mv. knyttes til det fælles sekretariat som videns- og sparringsressource.

§6
Økonomi
Finansiering
Finansieringen af de fælles initiativer sker via et årligt kontingent, der fastsættes årligt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet på forslag af bestyrelsen som et kronebeløb pr. indbygger i hver kommune og
Region Nordjylland. En mindre del af kontingentet dækker foreningens udgifter til basisaktiviteter og almindelig drift. Dertil kan komme yderligere medfinansiering af projekter, som kommunerne og Region
Nordjylland er en del af.
Frist for indbetaling af kontingent til administrationen er 15. januar.
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal være udarbejdet inden 1. april. Årsregnskab
samt årsberetning og revisionsberetning sendes til kommunerne og Region Nordjylland til orientering efter godkendelsen i bestyrelsen.
Foreningens regnskab revideres af Aalborg Kommunes revisor. Alle beretninger fra revisionen skal forelægges på bestyrelsens møder.

§7
Hæftelse
Business Region North Denmark hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue, og der påhviler ikke
bestyrelsens medlemmer, de tilsluttede kommuner og Region Nordjylland eller andre nogen hæftelse i
forbindelse med foreningens virksomhed.
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§8
Tegningsret
Business Region North Denmark tegnes af formanden for bestyrelsen samt den daglige leder af sekretariatet.

§9
Optagelse og udtræden af foreningen
Business Region North Denmark har på tidspunktet for stiftelsen følgende medlemmer:













Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune
Region Nordjylland

Udmeldelse af foreningen kan ske med 2 måneders skriftlig varsel til udtræden ved et regnskabsårs afslutning.
Det udtrædende medlem får intet udbetalt af foreningens formue. Det udtrædende medlem hæfter efter
udtræden af foreningen for eventuel gæld som det udtrædende medlem er part i. Bestyrelsen kan godkende andre kommuners optagelse i foreningen.

§ 10
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

§11
Opløsning
Beslutning om opløsning skal træffes på et bestyrelsesmøde og skal herefter godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Ved en eventuel opløsning af samarbejdet skal formuen og eventuel gæld
fordeles mellem de ved foreningens ophør værende indskydende medlemmer i forhold til disses samlede
indskud.
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§ 12
Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft 1. januar 2015
Bestyrelsesmøde d. 27. marts 2015

Mikael Klitgaard
Borgmester i Brønderslev Kommune

Hans Ejner Bertelsen
Borgmester i Morsø Kommune

Birgit S. Hansen
Borgmester i Frederikshavn Kommune

Leon Sebbelin
Borgmester i Rebild Kommune

Arne Boelt
Borgmester i Hjørring Kommune

Lene Kjelgaard Jensen
Borgmester i Thisted Kommune

Mogens Gade
Borgmester i Jammerbugt Kommune

Knud Kristensen
Borgmester i Vesthimmerlands Kommune

Tobias Birch Johansen
Borgmester i Læsø Kommune

Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester i Aalborg Kommune

Mogens Jespersen
Borgmester i Mariagerfjord Kommune

Ulla Astman
Formand for Regionsrådet i Region Nordjylland
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