VEDTÆGTER FOR
BETONELEMENT-FORENINGEN
Gældende fra
26. april 2019
§1
Navn og hjemsted
Foreningen er en sammenslutning af danske virksomheder, der fremstiller beton- eller letbetonelementer. Dens navn er: BETONELEMENT-FORENINGEN. Dens hjemsted er Nørre Voldgade
106, 1358 København K.
Foreningen er en sektion i Dansk Byggeri.
Sektionen er medlem af branchefællesskabet Dansk Beton
Dansk Byggeri varetager medlemmernes arbejdsgiver- og overenskomstmæssige interesser
§2
Formål
Foreningens formål er:
1)

Ved sammenhold og fælles optræden at virke for udvidet anvendelse af beton- og letbetonelementer i byggeriet

2)

at søge kvaliteten af beton- og letbetonelementer forbedret, fx ved gennemførelse af
forskningsarbejde i samarbejde med bestående tekniske og videnskabelige institutioner

3)

at fremme standardisering og at indføre ensartede tilbuds- og leveringsbetingelser

4)

i almindelighed at varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder, institutioner,
bygherrer og offentlighed

5)

at fremme godt kollegialt samarbejde.
§3
Medlemsforhold

Som medlemmer kan optages danske virksomheder, som i væsentlig grad beskæftiger sig med
fabrikation af beton- og/eller letbetonelementer.
Medlemskab af Betonelement-Foreningen forudsætter optagelse i en af DANAK akkrediteret
produktcertificeringsordning.
Medlemmerne kan kun repræsenteres ved ejere, ledere eller overordnede funktionærer.
Som associerede medlemmer kan optages virksomheder, som har helt særlige grunde til ikke at
være medlem af en arbejdsgiverorganisation. Associerede medlemmer indgår på lige fod og på
lige vilkår med ordinære medlemmer af Betonelement-Foreningen i de anliggender, der alene
vedrører Betonelement-Foreningen. Repræsentanter for associerede medlemmer har ingen
indflydelse på beslutninger, der angår Dansk Byggeris forhold, herunder valg af repræsentanter
til Dansk Byggeris repræsentantskab.
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Virksomheder der har speciel interesse i Betonelement-Foreningens arbejde kan optages som
interessemedlemmer.
Anmodning om optagelse skal rettes til bestyrelsen, der enstemmigt skal godkende optagelsen.
Såfremt bestyrelsen nægter en virksomhed optagelse, kan spørgsmålet indankes for førstkommende generalforsamling, der ved simpel stemmeflerhed afgør, om den pågældende kan optages i foreningen.
Ved optagelse i Betonelement-Foreningen vil Foreningen orientere medlemsvirksomheden om
muligheden for efter virksomhedens eget valg, at søge optagelse i en anden sektion i branchefællesskabet Dansk Beton, inden for medlemsvirksomhedens forretningsområde.
Det er hensigten, at medlemmerne af Betonelement-Foreningen også er medlemmer af de øvrige sektioner i Dansk Beton, som medlemsvirksomhedens produktion i øvrigt henhører under
med mindre, at produktionen inden for den eller de pågældende sektioners område udgør en
begrænset del af virksomhedens samlede produktion, og den ikke er betydende i forhold til den
samlede produktion hos den pågældende sektions medlemmer.
Det er medlemsvirksomhedens eget valg om medlemsvirksomheden ønsker at melde sig ind i en
eller flere sektioner inden for medlemsvirksomhedens forretningsområde, jf. § 3 i Dansk Byggeris
vedtægter.
Bestyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter medlemsvirksomhedernes koncernforbundne virksomheder skal være medlem af Betonelement-Foreningen eller andre sektioner i branchefællesskabet Dansk Beton, såfremt de koncernforbundne virksomheders virke falder inden for et eller
flere af sektionernes områder.
§4
Udmeldelse/udelukkelse
Udmeldelse af foreningen skal ske ved anbefalet brev med 3 måneders skriftlig varsel til en 1.
januar.
Udelukkelse af foreningen kan ske ved beslutning af bestyrelsen, hvis et medlem groft har overtrådt foreningens love og bestemmelser, eller er i restance med betaling af kontingenter eller
afgifter og ikke efter gentagne opfordringer har indbetalt beløbet, der da overgår til retlig inkasso.
Ved udmeldelse eller udelukkelse af foreningen har det pågældende medlem intet krav på andel
i foreningens formue.
§5
Ledelse
Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og varetager dens anliggender samt forvalter pengemidlerne og er ansvarlig for disse. Regnskabsåret er kalenderåret, og regnskabet for det forløbne år forelægges på den følgende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen består af 5-6 medlemmer, hvoraf den selv vælger formand og næstformand. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
På den ordinære generalforsamling afgår efter tur - eventuelt suppleret ved lodtrækning – mindst
2 medlemmer, således at der kommer mindst 2 medlemmer på valg hvert år, og valgene højst
gælder for 3 år ad gangen. Endvidere vælges hvert år på generalforsamlingen mindst en
suppleant til bestyrelsen.
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Et medlem af bestyrelsen skal straks underrette bestyrelsen om forhold, hvor vedkommende
personligt eller via sin virksomhed er under anklage for at agere på en måde, der strider mod
Dansk Byggeris etiske regler og herigennem risikere at skade Betonelement-Foreningens
omdømme. Et medlem af bestyrelsen skal ligeledes straks underrette bestyrelsen såfremt en
koncernforbunden virksomhed er under anklage for at agere på en måde, der strider mod Dansk
Byggeris etiske regler. Meddelelse om anklage mod det pågældende bestyrelsesmedlem,
bestyrelsesmedlemmets virksomhed eller koncernforbundne virksomheder, skal gives senest 24
timer efter det pågældende bestyrelsesmedlem er blevet gjort bekendt med anklagen.
Bestyrelsen afgør herefter, om det pågældende medlem forsat kan forblive i BetonelementForeningens bestyrelse. Et medlem er ikke afskåret fra at deltage i drøftelserne eller i
bestyrelsens beslutning herom. Bestyrelsens forhandlinger er fortrolige.
Bliver et medlem af bestyrelsen og/eller den pågældendes virksomhed tiltalt for overtrædelse af
konkurrencereglerne, kan det pågældende medlem ikke forblive i Betonelement-Foreningens
bestyrelse.
Såfremt en virksomhed, der er koncernforbunden med det pågældende bestyrelsesmedlems
virksomhed, bliver tiltalt for overtrædelse af konkurrencereglerne, afgør bestyrelsen, om det
pågældende medlem forsat kan forblive i Betonelement-Foreningens bestyrelse. Et medlem er
ikke afskåret fra at deltage i drøftelserne eller i bestyrelsens beslutning herom. Bestyrelsens
forhandlinger er fortrolige.
Finder bestyrelsen, at et bestyrelsesmedlem ikke kan forblive i bestyrelsen, kan det pågældende
bestyrelsesmedlem kræve spørgsmålet forelagt en ekstraordinær generalforsamling, der
indkaldes og afholdes i efter reglerne i § 6.
Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab.
Bestyrelsen kan indbyde interessemedlemmer, samarbejdspartnere og gæster til generalforsamlingen - uden stemmeret.
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening.
§6
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj. Det bør tilstræbes, at
generalforsamlingen bliver holdt i forbindelse med Dansk Betons generalforsamling.
Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved e-mail og/eller ved almindeligt brev,
indeholdende dagsorden efter følgende retningslinier:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Behandling af forslag fra bestyrelsen eller af forslag, som skriftligt er fremsat af
medlemmerne inden 1. april
Valg af bestyrelsen
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt
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Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, og der optages referat, som
underskrives af dirigenten. På generalforsamlingen træffes alle bestemmelser ved simpel
stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede
stemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3
af medlemmerne fremsætter begæring herom ved anbefalet brev til bestyrelsen. Ekstraordinære
generalforsamlinger skal afholdes senest 4 uger efter, at foreningen har modtaget begæringen.
De skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er
repræsenteret. Hvis dette ikke er tilfældet, indkaldes til ny generalforsamling, der senest finder
sted 3 uger efter den første. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte medlemmer.
Hvert medlem har een stemme.
Skriftlig afstemning kan forlanges af bestyrelsen eller 3 medlemmer. Et medlem kan lade sig repræsentere ved et andet medlem, forsynet med skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog disponere over mere end 2 fuldmagter eller i alt 3 stemmer.
§7
Kontingent
Til brug ved beregning af kontingentet er medlemmerne pligtige til senest hver 15. februar at give
foreningen oplysninger om:



Værdien af egenproduktionen vedrørende fabrikation af beton- og letbetonelementer i det
forløbne kalenderår. Værdien opgøres som salgspris ab fabrik.
Værdien af indkøbte beton- og letbetonelementer i det forløbne år fra fabrikker, som ikke
er medlem af Betonelement-Foreningen. Værdien opgøres som indkøbspris, frit leveret
minus 10%.

Hvis oplysningerne ikke meddeles rettidigt, fastsætter bestyrelsen omsætningen efter skøn.
Foreningen har ret til ved autoriseret revisor at kontrollere de opgivne oplysninger.
Kontingentet fastsættes på den årlige, ordinære generalforsamling.
Kontingentet skal være indbetalt senest den 30. juni i det år, i hvilket den ordinære generalforsamling er afholdt. Kontingentet gælder for det år, hvori det fastsættes.
Nye medlemmer betaler udover kontingentet et indskud, som fastsættes af den årlige ordinære
generalforsamling.
Kontingentet fra interessemedlemmer betales med en – af generalforsamlingen vedtaget – sats
for medlemskabet.
Ekstraordinære økonomiske bidrag fra interessemedlemmer og/eller bidrag fra medlemmer af
særlige interesseområder kan ”øremærkes”/reserveres til produktgruppen eller til særlige projekter.
Dansk Byggeris statsautoriserede revisor forestår den nødvendige revision af foreningens regnskab.
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Betonelement-Foreningen bemyndiger Dansk Beton til at indhente oplysninger om Betonelement-Foreningens medlemmers årsomsætning, frit leveret, til brug for beregning af kontingentbidraget til Dansk Beton.
Oplysningerne skal indsendes til Dansk Beton senest den 1. marts. Hvis oplysninger ikke indsendes rettidigt fastsætter Betonelement-Foreningen årsomsætningen skønsmæssigt.

§8
Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske, når mindst ¾ af medlemmerne på en generalforsamling
afgiver stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig i henhold hertil, skal der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der da kræves, at ¾ af mødte medlemmer
stemmer for opløsning.
På en sådan generalforsamling vedtages ved almindelig stemmeflerhed, hvorledes foreningens
formue og forpligtelser skal afvikles.
§9
Hæftelse
Betonelement-Foreningens medlemmer hæfter ikke for Betonelement-Foreningens gæld, ligesom de ikke hæfter for gæld i Dansk Beton eller i Dansk Byggeri.

§ 10
Tvister
Tvivlsspørgsmål vedrørende nærværende love og deres forståelse, eller stridsspørgsmål mellem
bestyrelsen og medlemmerne, kan ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt af
Dansk Byggeris kollegiale voldgiftsret.
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