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Velkommen
Velkommen til Vangede som
næringsdrivende, vi håber du vil finde dig
godt tilpas i vores hyggelige, lokale bysamfund
og vores eventuelle samarbejde kan
blive til glæde for alle parter.

Hvem er vi?
Vangede Bycentrum er en selvstændig
handels-/gadeforening. Vi har repræsentant i
Gentofte Handelsstandsforening, som er en
paraplyorganisation for de fem gadestrøg,
der er i Gentofte Kommune:
·
·
· Ordrupvej
· Strandvejen i Hellerup
· Vangede Bygade

Gentoftegade
Jægersborg Allé

VANGEDE BYCENTRUM



Vangede Bycentrum er stiftet den 26. januar 1976
af en række erhvervsdrivende i Vangede, som så
fordelene ved at være fælles om aktiviteter og
markedsføringen af det lokale handelsområde.
Foreningens medlemmer er fordelt på mange
brancher.

Som samarbejdspartnere igennem en lang årrække er
· D.U.I Leg og Virke, Vangede Afd.
· Charlotteklubben
· Idéhuset
· K.F.U.M spejderne i Vangede

,
som alle yder en stor indsats ved forskellige
arrangementer.

· Vangedes Venner



Hvad gør vi?
Vi udgiver en årskalender, som kan hentes gratis i
medlemsbutikkerne.

Vi markedfører Vangede Bycentrum i Vangede Avis, som
omdeles fire gange årligt til ca. 7.200 husstande.

Vi arrangerer fastelavn i Bygaden i samarbejde med DUI.

Vi arrangerer loppemarked/Børnehjælpsdag med DUI,
Vangede afd.

Vi arrangerer Fest- & Kulturdag i Vangede
med Vangedes Venner og Gentofte Kommune.

Vi arrangerer Foreningernes Dag (Vangede Festival) i
samarbejde med Vangedes Venner.

Vi arrangerer høstloppemarked/D.U.I, Vangede afd.

Vi arrangerer juletræstænding.

Vi sørger for juleudsmykning og juletræ i Vangede Bygade.

Vi arrangerer julevandring i Vangede.

Vi har Julemøde i oktober, hvor vi hygger os og drøfter
fælles tiltag omkring julehandelen.

Vi har møder med kommunen om Vangedes muligheder og
fremtid.

Vi holder Kommunen og andre fast på lokalplaner m.v.

i samarbejde
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Hvad gør du?
Vi håber naturligvis, at du, efter at have læst dette
materiale, ser det som interessant at deltage i de
fælles aktiviteter og foreningens målsætning, så vi
sammen kan styrke vores position i Vangede.

Medlem af foreningen bliver man ved
henvendelse til formand eller kasserer.
Medlemskontingentet er inddelt i fire prisgrupper
afhængig af antal ansatte, størrelse på
butik/virksomhed og beliggenhed.



Kontingenter uændret siden marts 2013

Kontingent grp. 0 ,00
Kontingent grp. 1 ,00
Kontingent grp. 2 ,00
Kontingent grp. 3 1.500,00

kr. 400      pr. kvartal
kr. 600      pr. kvartal

kr. 1.000      pr. kvartal
kr.                pr. kvartal

priserne er excl. moms

Kontingent grp. 0

Kontingent grp. 1

Kontingent grp. 2

Kontingent grp. 3

Erhvervsenhed i Vangede, som holder åbent på deltid og
har ingen medarbejder tilknyttet.
Gruppe 0 er primært til medlemmer som driver en i
Vangede og får sin primær indtægt fra anden beskæftigelse.

Erhvervsenhed i Vangede med op til 2 medarbejder og et max.
erhvervsareal på 50 m .
+ andre, udenom-(evt. på 1.sal) beliggende erhverv,
som ikke er detailhandel.

Større erhvervsenhed i Vangede med mere end 2 medarbejder
eller et erhvervsareal på over 50 m .

Supermarkeder og Banker.

Kontingentet opkræves kvartalsvis forud.

hobbyvirksomhed

2

2



Handelsstandsforeningen for Gentofte Kommune er en
paraplyorganisation for gadeforeningerne på hovedstrøgene i
Gentofte, Hellerup, Jægersborg, Ordrup og Vangede.

Website
Tilbud om annoncering
Mulighed for lejlighed
Sociale og faglige arrangementer

Formand for HfG er
Jørgen Simmelsgaard, Kop & Kande,
Strandvejen 157, 2900 Hellerup
tlf. 39 62 01 09, e-mail js@groupnordic.com

I HfGs bestyrelse sidder repræsentanter for de enkelte gadestrøg.

Som medlem
af Vangede Bycentrum er du derfor samtidig også medlem af HfG.

Hfg har i 2012 indkøbt julebelysning til alle gadestrøg.

Derudover har du som medlem af HfG er række medlemdfordele,
bl.a.

Advokatrådgivning - f.eks. huslejesager•
•
•
•
•

HfG



§ 1.
Foreningens navn er ERHVERVSDRIVENDE I
VANGEDE, og er stiftet den 26. januar 1976.

§ 2.
Det er foreningens formål at fremme kontakten
og samarbejdet mellem de handlende og
næringsdrivende i Vangede, øge vor indflydelse
på de beslutninger, der har berøring med vort
område gennem Handelsstandsforeningen for
Gentofte Kommune, samt at gennemføre
salgsfremmende foranstaltninger for at øge
kontakten til forbrugerne i området.

§ 3.
Som medlem kan, efter ansøgning til forenin-
gens bestyrelse, optages handlende og nærings-
drivende i Vangede. Indmeldelse i Erhvervs-
drivende i Vangede (Vangede Bycentrum) er
samtidig en kollektiv indmeldelse i HFG
Handelsstandsforeningen for Gentofte
Kommune.

§ 4.
Ved indmeldelse betales kontingent forud hvert
kvartal, størrelsen af kontingentet fastsættes hvert
år på den ordinære generalforsamling.

§ 5.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til
bestyrelsen til den første i et kvartal.
Medlemmet fortaber sine økonomiske rettigheder
til foreningen og det kollektive medlemskab af
HfG Handelsstandsforeningen for Gentofte
Kommune. Ved udmeldelse er medlemmet
pligtig til omgående at fjerne evt. fællessymboler
fra forretning, facade og evt. tryksager.

§ 6.
Restance udover 3 mdr. (1. kvartal) medfører tab
af medlemsrettighederne. Ved genoptagelse må
tidligere restance(r) betales.
§ 7.
Foreningens bomærke kan placeres synligt på
medlemmets facade eller butiksdør, bomærket
kan endvidere anvendes ved annoncering og ved
alle arrangementer for derigennem at synliggøre,
hvem der er medlem af foreningen.

§ 8.
For at være stemmeberettiget på den ordinære
generalforsamling, skal forfalden kontingent være
indbetalt inden generalforsamlingens afholdelse.

§ 9.
Foreningen ledes af en bestyrelse på tre til fem
medlemmer.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konsti-
tuerer bestyrelsen sig med formand, næstfor-
mand, kasserer samt bestyrelsesmedlem til HfG.
Foreningen tegnes i alle forhold af formanden i
forening med et bestyrelsesmedlem, dog dispo-
nerer kasseren alene over foreningens likvide
midler, indestående på bank- eller girokonto.

§ 10.
Bestyrelsen vælges for to år ad gangen på den
ordinære generalforsamling.
De lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
De ulige år vælges resten.
Genvalg kan finde sted.
Der vælges tillige 1 revisor, 1 suppleant til
bestyrelsen og 1 revisorsuppleant.

§ 11.
Bestyrelsen kan hvis det er nødvendigt ved evt.
større arrangementer konstituere sig med
yderligere hjælp blandt medlemmerne.

Vedtægter VANGEDE BYCENTRUM



§ 12.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
januar kvartal og indkaldes med 14 dages skriftlig
varsel.
Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning

2A. Beretning fra div. udvalg
3. Regnskab

3A. Planer for det nye år – herun-
der godkendelse af budget og
kontingenter

4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Valg af revisor suppleant
9. Eventuelt

§ 13.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 2/3
af medlemmerne skriftligt indsender begæring
herom til bestyrelsen.
Bestyrelsen skal senest 8 dage efter begæringens
modtagelse og med 14 dages varsel indkalde til
møde med motiveret dagsorden. Kun denne kan
behandles på dette møde.

§ 14.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling skal indsendes til formanden
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 15.
Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed.
Beslutninger kan vedtages ved simpel stemme-
flerhed, dog skal mindst 1/3 af foreningens
medlemmer være repræsenteret.
Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages, når
2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret
og med 2/3 majoritet af de repræsenterede
medlemmer.
Er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke
repræsenteret på generalforsamlingen, men er et
forslag i øvrigt vedtaget med 2/3 af de afgivne
stemmer, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde
til en ny ekstraordinær generalforsamling, på
hvilken forslaget/ne kan vedtages ved simpel
stemmeflerhed af de fremmødte.

§ 16.
Skulle et medlem være forhindret i at møde til
generalforsamlingen, kan denne overgive sin
stemme til en betroet medarbejder eller et andet
medlem af foreningen mod behørig fuldmagt.
Dog at ingen i.h.t fuldmagt kan afgive stemme
for mere end to medlemmer.

§ 17.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemme-
flerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behand-
lingsmåde, stemmeafgivninger og deres resultater.
Afstemningsmåden skal dog være skriftlig hvis tre
medlemmer eller flere ønsker dette.

§ 18.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen og
udleveres til medlemmerne ved den ordinære
generalforsamling sammen med budget for det
kommende år.

§ 19.
Foreningens kassebeholdning skal anbringes i en
anerkendt bank, sparekasse eller på en girokonto.

§ 20.
Indtræffer der tilfælde som ikke er medtaget i
disse vedtægter og bestemmelser, kan bestyrelsen
handle efter skøn under ansvar over for
generalforsamlingen.

§ 21.
Foreningen kan ophæves såfremt 2/3 af forenin-
gens medlemmer vedtager dette.
Fordelingen af foreningens midler bestemmes af
generalforsamlingen.

§ 22.
Disse love er vedtaget af foreningens medlemmer
på den stiftende generalforsamling den 26. januar
1976, og revideret ved generalforsamlingsbeslut-
ning den 17. januar 1977, den 25. februar 1980,
den 20. februar 1982, den 5. marts 1996, den
24. marts 1997 og ved ekstraordinær generalfor-
samling den 8. maj 2012.



Formand Allan Andersen, AU-Kommunikation & Vangede Avis
Snogegårdsvej 49, 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 74 41
allan@vangede.dk

Næstformand

Medlemmer Thomas Freddie, Thomsens Cykler
Vangede Bygade 86, 2820 Gentofte
Tlf. 31 11 12 41
thomas@thomsenscykler.dk

Freddy Svitring, Styrelsen for Vangede Kirke
(ansvarlig for Fest- og Kulturdage)
Tlf. 40 91 68 17
svitring@hotmail.com

Claus Vestergaard, Super Brugsen
Vangede Bygade 61, 2820 Gentofte
Tlf. 39 48 17 10
claus.vestergaard@SuperBrugsen.dk

Tine Gram, Frisør Totten
Vangede Bygade 41, 2820 Gentofte
Tlf. 39 65 71 35
tottenos@hotmail.com

Suppleant Kim Groth, Glas- og Fugemesteren
Middelvej 14, 2820 Gentofte
Tlf. 40 94 17 57, kimgroth77@hotmail.com

Kasserer Jørgen Freilev,
jf@webspeed.dk

Bestyrelsen pr. marts. 2018



Ja! Jeg ønsker at være medlem af
Erhvervsdrivende i Vangede
VANGEDE BYCENTRUM

Send indmeldelsen til formanden eller kassereren, udfyld indmeldelsen på
www.gentoftehandel.dk eller send e-mail med oplysningerne til bycentrum@vangede.dk

Når du har indbetalt dit kontingent modtager du et bomærke til din facade/dør, som indikerer
at du er medlem af foreningen.

Butikkens/virksomhedens navn

Adresse

Postnr. og by

Telefon til butikken/virksomheden

E-mail og Webadresse

CVR nr.

Indehaver

Kontaktperson

Telefon/mobil til kontaktperson

Hvor mange kvm butikslokale?

Hvor mange er der ansat?

Hvornår har du overtaget/startet forretningen?

Butikkens/virsomhedens åbningstider

(hvis det er en anden end indehaveren)



VANGEDE BYCENTRUM

Vangede Bycentrum
Snogegårdsvej 49
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 74 41
bycentrum@gmail.com R
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