VEDTÆGTER FOR VL CÔTE D'AZUR

Gruppens formål:
At samle nuværende og tidligere ledere af danske og udenlandske betydende
erhvervsvirksomheder, såsom ejere, bestyrelsesformænd, administrerende direktører,
funktionsdirektører, til møder og aktiviteter om relevante emner for at opretholde og
udvikle vores forståelse af danske, franske og internationale tendenser i erhvervsmæssigt,
økonomisk, politisk og kulturelt perspektiv og vores engagement i det franske samfund.
Endvidere er det gruppens formål at bidrage til at udvikle medlemmernes kontaktnet og
fungere som netværksplatform for medlemmerne.

Møderne:
Mødernes indhold defineres ud fra gruppens formål. Der lægges vægt på en bred emnekreds
samt spørgsmål og diskussion.
Møderne afholdes typisk på hoteller / restauranter med separat lokale og passende kulinarisk
standard, alternativt i en virksomhed som er omfattet af et mødeemne eller i en virksomhed,
hvortil et VL medlem er tilknyttet.
Ved møderne lægges vægt på såvel et fagligt som et socialt aspekt. Det sociale aspekt skal
fremme medlemmernes indbyrdes relationer også ved lejlighedsvis at indbyde medlemmernes
private partnere.
Medlemmerne kan medtage gæster til møderne efter aftale med et medlem af
forretningsudvalget, idet der lægges vægt på, at gæster principielt opfylder kriterierne for
medlemskab. Der afholdes 4-6 møder årligt.

Medlemskab:
Som medlem kan optages tidligere og erhvervsaktive virksomhedsledere i private og offentlige
virksomheder, samt i liberale erhverv. Det er en forudsætning, at medlemmerne har nær tilknytning til
Frankrig eller Monaco, privat eller erhvervsmæssigt.
Som medlemmer kan også optages nøglepersoner, som spiller en aktiv rolle i den offentlige
meningsdannelse, eksempelvis personer der har en ledende position indenfor politik, kunst
og kultur med fransk tilknytning.
For at opretholde en velfungerende gruppe forventes det, at medlemmerne bidrager til gruppens
udvikling ved at deltage aktivt i mindst halvdelen af de årlige møder.
Det tilstræbes, at VL Côte d'Azur til enhver tid har omkring 50 medlemmer.
Der findes ikke æresmedlemskab.

Medlemsoptagelse:
Optagelse af nye medlemmer finder sted efter følgende procedure:
1. Nye medlemmer skal opfylde kriterierne for medlemskab og skal proponeres af 3 medlemmer af
VL Côte d'Azur gruppen.
2. Forslag til nye medlemmer skal sendes til gruppens Forretningsudvalg, som rundsender dette til
medlemmerne forud for medlemsmødet, hvor optagelsen kan finde sted. Personen bliver
optaget, medmindre der forinden mødet foreligger relevant skriftlig indsigelse sendt til
Forretningsudvalget.
3. Såfremt der fremsættes en relevant indsigelse, og denne vurderes at være af væsentlig karakter,
kan den foreslåede person ikke optages.
Udmeldelse og eksklusion:
1. Udmeldelse af gruppen kan ske ved skriftlig meddelelse til Formanden for Forretningsudvalget.
2. Eksklusion af et medlem kan finde sted som følge af betalingsrestance eller manglende
fremmøde. Eksklusion med anden begrundelse kan finde sted, når hensynet til gruppens formål
og anseelse nødvendiggør dette.
Forretningsudvalget træffer afgørelse herom.

VL Côte d'Azurs ledelse:
VL Côte d'Azur gruppen ledes af et Forretningsudvalg på mindst 3 medlemmer, hvoraf én er Formand for
en periode på 1 år ad gangen.
De nævnte valg finder sted ved første møde i hvert kalenderår.

Økonomi:
Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der indstilles af Forretningsudvalget til flertallets
godkendelse. Nye medlemmer betaler 100 Euro ved deres indtræden.

Vedtaget på stiftende møde den 31. marts 2003 og senest revideret på medlemsmødet 13. maj 2011.

