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Vedtaegter
for
Foreningen af Danske Isoleringsfirmaer

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formal

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Foreningen af Danske Isoleringsfirmaer (forkortet: FDI) Foreningens registrerede binavn er Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening (forkortet:DIB).
Foreningens hjemsted er Kobenhavns kommune.
Foreningen er en sammenslutning af virksomheder (herefter: "medlemsvirksomheder"),

der driver isoleringsvirksomhed i Danmark.
Foreningen bestar af 2 sektioner. Sektion Vest bestaende af isoleringsvirksomheder vest
for Storebselt. Sektion 0st bestaende af isoleringsvirksomheder ost for Storebselt.
§ 2. FormM
Foreningens formM er at varetage medlemsvirksomhedernes faslles branchemsssige interesser.

Foreningens formal soges gennemfort ved at foreningen
gennem forhandlinger med myndigheder, organisationer og andre relevante interessenter varetager medlemmernes erhvervspolitiske interesser og herigennem op-

na de bedst mulige vilkar for branchen
medvirker til at bevare og forbedre branchens omdomme
optrseder som taleror for branchen, nar det skonnes hensigtsmaessigt

udbreder kendskabet til branchens produkter
medvirker til at sikre medlemsvirksomhederne brancherelevant og aktuel informa- V*

tion fra ind- og udland
optraeder som repr^sentant for branchen i internationalt branchesamarbejde for
derigennem at styrke de Internationale markedsvilkar
opbygger og vedligeholder branchespecifikke netvserk, der kan sikre medlemmerne
indsigt i og forstaelse for relevante og aktuelle problemstillinger
at stotte og fremme uddannelse inden for foreningens omrade

Kapitel 2. Organisationsmdessig tilknytning

§ 3. Forholdet til DI
Foreningen er en medlemsforening i DI. Alle foreningens medlemmer skal vsere medlem
af DI eller associeret til DI.
Foreningen og dens medlemmer skal respektere de for DI til enhver tid g^ldende vedtaegter.

Kontingent til foreningen opkraeves af DI samtidig med opkrsevning af kontingent til DI.

Kapitel 3. Foreningens medlemmer

§ 4. Betingelser for optagelse i foreningen
Som medlem af foreningen kan optages enhver virksomhed der er medlem af DI, og
som driver isoleringsvirksomhed i Danmark.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.
Beslutning om optagelse traeffes af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal.
Hvis bestyrelsen for foreningen nsegter at optage en virksomhed, kan den optagelsesso-

gende forlange bestyrelsens beslutning forelagt foreningens generalforsamling. Til forkastelse af bestyrelsens beslutning krseves 2/3 af de afgivne stemmer pa generalforsamlingen.

Det er en forudsaetning for optagelse i foreningen, at den pagaeldende virksomhed ikke
er i betalingsstandsning eller under konkursbehandling og - ved personligt ejede virksomheder - at indehaverne har fuld radighed over deres bo.
§ 5. Udmeldelse af foreningen
Medlemsvirksomhedens udmeldelse af foreningen kan kun ske til en 1. juli og med
mindst 6 maneders forudgaende skriftligt varsel.
Der skal ske udtraedelse af foreningen, hvis tilknytning til DI ophorer. Udtreedelse regnes fra samme tidspunkt som udtraedelse af DI.
Safremt en medlemsvirksomhed ophorer, kan udmeldelse af foreningen finde sted, uan-

set ovennsevnte regler, med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal i hvilket
medlemsvirksomheden ophorer.
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Kapitel 4. Ledelse

§ 6. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er den h0jeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Foreningens generalforsamling bestar af indehaverne eller lederne af medlemsvirksom-

hederne eller den som ledelsen udpeger i stedet.
Stemmeret kan kun ud0ves af en m0deberettiget for hver medlemsvirksomhed.
Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller en anden stemmeberettiget medlemsvirksomhed.
Undladelse af at give m0de eller at lade sig reprassentere ved fuldmagt medf0rer b0de til
foreningen pa 500,00 kr.

§ 7. Ordinaer generalforsamling
Ordin^r generalforsamling afholdes en gang arligt inden udgangen af juni efter bestyrelsens beslutning om tid og sted.
Ordinaere generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved
almindeligt brev eller e-mail.
Dagsorden for generalforsamling samt arsregnskab skal sendes til medlemsvirksomhederne med almindelig brev eller e-mail senest 3 dage for generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde folgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning til godkendelse.
3. Forel^ggelse af sidste ars regnskab til godkendelse.
4. Forelaeggelse af bestyrelsens forslag til fastsaettelse af kontingent og budget.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter.
7. Indkomne forslag fra medlemmer.
8. Eventuelt

Forslag, der onskes fremmet til beslutning pa den arlige generalforsamling, ma vaere be¬
styrelsen i haende senest 8 dage for generalforsamlingen.

Generalforsamlinger ledes af en af den pagaeldende generalforsamling uden for besty¬
relsen valgt dirigent.
Over forhandlingerne pa generalforsamlingen fores en protokol. Protokollen skal underskrives af dirigenten, og kopi sendes til DI.
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§ 8 Afstemningsregler
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmodte og reprsesenterede medlemsvirksomheder uanset disses antal ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke andet er bestemt i naerv^rende vedt^gter.

Stemmeret kan kun ud0ves af en modeberettiget for hvert medlemsvirksomhed.
Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et andet stemmeberettiget medlemsvirksomhed, der dog ikke kan rade over stemme fra mere end 2 medlemsvirksomheder.

Afstemning skal ske skriftligt, hvis 5 medlemsvirksomheder stiller krav herom. Opstar
der tvivl om et mundtlig afstemningsresultat, kan dirigenten annullere afstemningen og
lade denne foretage skriftligt.

§ 9. Afstemninger som kraever kvalificeret flertal
Forslag til vedtsegtssendringer skal forelaegges DI forinden forslaget forelaegges til vedtagelse pa generalforsamlingen. Forslag til vedtsegtssendringer betragtes kun som vedtaget, nar 2/3 af de stemmeberettiget medlemsvirksomheder er reprsesenteret og forsla¬

get er tiltradt af 2/3 af de afgivne stemmer.
Afstemninger om forslag, der kan medfore udtrsedelse af DI, oplosning af foreningen
eller aendringer i n^rvserende bestemmelse skal ske skriftligt. Forslaget betragtes kun
som vedtaget, nar % af de stemmeberettiget medlemsvirksomheder er reprssenteret og

forslaget er tiltradt af % af de afgivne stemmer.
Forslag til eksklusion af en medlemsvirksomhed betragtes kun som vedtaget, nar 3/4 af
de stemmeberettiget medlemsvirksomheder er reprsesenteret, og forslaget er tiltradt af
¥4 af de afgivne stemmer.

Ved afstemninger vedrorende sporgsmal i denne paragraf har hvert medlem forlods
een stemme. Derudover har medlemsvirksomhederne een stemme for hver fulde

kr. 20.000, der ifolge den sidste foretagne beregning i alt betales i arligt kontingent til
foreningen og DI. Intet medlems stemmeret kan dog overstige 3 stemmer.

§ 10. Ekstraordinaer generalforsamling
Ekstraordinaer generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, nar denne finder det pakrsevet og skal indkaldes nar mindst 1/3 af medlemsvirksomhederne skriftligt begserer
det med angivelse af, hvilke sager der onskes behandlet. I sidstnsevnte fald kan den ekstraordinaere generalforsamling forlanges afholdt senest 21 dage efter at den skriftlige
beg^ring er fremsat over for bestyrelsen. Indvarsling skal sa vidt muligt ske med
mindst 8 dages varsel og skal ledsages af en dagsorden.
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§ 11. Bestyrelsen, valg og sammensaetning

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og er bemyndiget til at traeffe beslutninger i alle s^dvanlige forhold vedrorende foreningens virksomhed samt til at afholde
de dermed forbundne udgifter.
Foreningen ledes af en bestyrelse pa indtil 6 medlemmer, der skal reprsesentere hver sin
medlemsvirksomhed.

Medlemsvirksomhederne 0st for Storeb^lt v^lger 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den
ene vselges som formand for sektion 0st og medlemsvirksomhederne vest for Storeb^lt
vselger 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene vaelges som formand for sektion Vest.
Bestyrelsen vaelges for 2 ar ad gangen.

Pa lige ar afgar formanden for sektion 0st og 2 bestyrelsesmedlemmer fra sektion Vest.
Pa ulige ar afgar formanden for sektion Vest og 2 bestyrelsesmedlemmer fra sektion
0st.

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.
Valgbar til bestyrelsen er personer, der repraesenterer en medlemsvirksomhed, og som

ikke er fyldt eller fylder 70 ar i det kalenderar, hvori vedkommende valges/genvaelges
til bestyrelsen.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratraeder virksomheden udtraeder vedkommende samtidig af
bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem afgar inden valgperiodens udlob, kan bestyrelsen i tiden ind¬
til forstkommende ordinsre generalforsamling fuldstaendiggore sit antal med et nyt
medlem.
§ 12. Formand, naestformand og forretningsorden
Bestyrelsen vaelger selv af sin midte en formand og naestformand for bestyrelsen. For¬

mand og naestformand for foreningen vaelges blandt de 2 sektionsformsend. I tilfaelde af
stemmelighed foretages lodtraekning. Disse valg finder sted pa det forstkommende bestyrelsesmode efter en ordinaer eller ekstraordinser generalforsamling, hvor der er sket

valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsaetter selv sin forretningsorden.

§ 13. Moder og beslutninger
Bestyrelsen holder mode sa ofte formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen
finder det hensigtsmaessigt, dog minimum 2 gange arligt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst 2 bestyrelsesmedlemmer valgt af henholdsvis virksomheder i sektion 0st og virksomheder i sektion Vest er til stede. Besty¬
relsen traeffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, dog sMedes at mindst 2 be-
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styrelsesmedlemmer valgt af henholdsvis virksomheder 0st for Storebaelt og virksomheder vest for Storebaelt skal stotte det fremlagte forslag. I tilfselde af stemmelighed er forslaget bortfaldet.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i behandling af sporgsmM, som udelukkende
vedrorer den medlemsvirksomhed, de reprsesenterer, eller i hvis afgorelse de har en
vaesentlig saerinteresse.

Bestyrelsesmedlemmer kan fa de med hvervet forbundne udgifter/honorarer
daekket af foreningen efter naermere af bestyrelsen fastsatte regler.

Kapitel 5. Administration

§ 14. Sekretariat
Bestyrelsen beslutter i hvilket omfang foreningen har behov for et sekretariat og omfanget heraf.
Sekretariatet varetager foreningens lobende forretninger, herunder forberedelse af sa-

ger til forelaeggelse for bestyrelsen og betjening af evt. udvalg mm.
Bestyrelsen kan beslutte, at den samlede sekretariatsfunktion eller dele af sekretariatsfunktionen kan outsources.

§ 15. Udvalg
Til varetagelse af specielle interesser og losning af specielle sporgsmal kan foreningen
oprette udvalg. Bestyrelsen skal godkende valg af evt. formand for et udvalg.

Kapitel 6. Okonomi, regnskab, revision m.v.

§ 16. Indskud
Ved optagelsen betaler medlemsvirksomheden et saerligt indskud pa kr. 1.000. Bestyrel¬
sen kan beslutte at lade det s^rlige kontingent bortfalde, hvis saerlige omstaendigheder
taler herfor. Indskuddet pa kr. 1.000 tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller eksklusion.

§ 17. Kontingent
Medlemsvirksomheden betaler et arligt kontingent til foreningen, der fastsasttes af
generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Det arlige kontingent til foreningen
kan dog aldrig vaere mindre end kr. 7.500.
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§ i8. Betaling af kontingent
Medlemsvirksomheden indberetter opiysninger om lonsummer til brug for kontingentberegningen i overensstemmelse med de af DI fastsatte regler herom.

Safremt en medlemsvirksomhed ikke rettidigt indsender fyldestg0rende opiysninger til
brug for kontingentberegningen og heller ikke indsender disse efter skriftlig pamindelse, kan der foretages en skonsmsessig ansaettelse af det pagaeldende medlemsvirksom-

heds lonudbetalinger, saledes at denne ansaettelse laggges til grund for kontingentbe¬
regningen. Safremt det skonnes fornodent, er foreningen berettiget til at forlange sig
forelagt en af en statsautoriseret revisor bekrseftet udskrift af vedkommende medlemsvirksomheds lonningsbogholderi, sMedes at denne kan lasgge til grund ved ansaettelsen.
Kontingentet forfalder med en fjerdedel ved hvert kvartals begyndelse og opkr^ves forud. Betaling anses for rettidig, nar denne er indgaet til DI inden udgangen af kvartalets
midterste maned.

Nye medlemsvirksomheder betaler fuldt kvartalskontingent for det kalenderkvartal,
hvori optagelsen finder sted. Ved optagelsen skal oplysning om lonsummen i det seneste kalenderar foreligge. For en nystartet virksomhed beregnes kontingentet af Ion
summen i det forste fulde arbejdsar, hvori virksomheden er medlem, idet der i dette ar
betales kontingent a conto kvartalsvis beregnet af en anslaet lonsum.

Medlemsvirksomhedens samlede kontingent opkr^ves af DI
Skyldigt kontingent kan om fornodent inddrives ved retlig inkasso. Omkostningerne
herved pahviler restanten. Om sletning i anledning af kontingentrestance gaelder § 5 om
ophsevelse af medlemskab.

§ 19. Regnskab og revision
Foreningens kontingent og andre indtaegter anvendes til daekning af udgifter i forbindelse med varetagelsen af foreningens formM.

Foreningens formue anbringes i pengeinstitutter, v^rdipapirer eller i fast ejendom. Bestyrelsen har pligt til at sikre sig, at foreningens formue forvaltes forsvarligt.
Foreningens regnskabsar er kalenderaret.
Foreningens regnskaber revideres af DI's statsautoriserede revisorer. Regnskaberne

gennemgas af de kritiske revisorer, inden de forelaegges generalforsamlingen til godkendelse.

Til at gennemga foreningens regnskab og med henblik pa at pase, at aktiviteterne er
holdt inden for, hvad der er naturligt og rimeligt i forhold til formMsbestemmelsen og
generalforsamlingens beslutninger, v^lges 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Revisorerne og suppleanterne v^lges af den ordin^re generalforsamling for 2 ar ad
gangen. Efter tur afgar arligt en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
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§ 20. Tegningsforhold
Til at forpligte foreningen udadtil i okonomiske anliggender kr^ves underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem/eller nsestformanden og et andet bestyrelsesmedlem.

Der pahviler ikke foreningens medlemsvirksomheder nogen individuel haeftelse for de
for foreningen pahvilende forpligtelser.
Ved k0b, salg, eller pantsaetning af fast ejendom, optagelse af Ian samt indgaelse af kautionsforpligtelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv fuldmagt til at tegne foreningen over for
banker, institutioner eller lignende.

Kapitel 7. Misligholdelse og eksklusion

§ 21. Eksklusion
Hvis en medlemsvirksomhed bar gjort sig skyldig i grovere eller gentagne overtraedelser
af foreningens vedtasgter, DI's vedt^gter eller af pabud givet af foreningen kan eksklu¬
sion finde sted pa generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag.
Nar mindst 5 medlemsvirksomheder indgiver skriftlig og begrundet begaering til besty¬
relsen om em medlemsvirksomheds eksklusion, og bestyrelsen finder begaeringen velbegrundet, skal bestyrelsen underrette det pagaeldende medlem herom. Dersom ved-

kommende medlemsvirksomhed ikke frivilligt udtr^der af foreningen, skal sagen forelaegges generalforsamlingen.

Medlemsvirksomheden, hvis eksklusion der er pa tale, har adgang til og stemmeret ved
den generalforsamling, hvor sporgsmMet behandles.
En medlemsvirksomhed, der er ekskluderet, kan kun genoptages med generalforsamlingens godkendelse. genoptagelse forudssetter, at det forhold, der gav anledning til eksklusionen, er blevet lost pa en tilfredsstillende made.

§ 22. Haeftelse for gaeld til foreningen
En medlemsvirksomheds udmeldelse, slettelse eller eksklusion frigor ikke den pagael¬
dende for udestaende gaeld til foreningen.
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Kapitel 8. Foreningens opiosning

§ 23. Foreningens opiosning
Beslutning om opl0sning af foreningen traeffes af generalforsamlingen af to med hojst
14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger og kun safremt mindst 3/4 af de
stemmeberettigede medlemsvirksomheder stemmer herfor.

Hvis mindre end 3/4 af de stemmeberettigede medlemsvirksomheder er modt frem skal
en ekstraordinaer generalforsamling indkaldes. Ved den ekstraordinaere generalforsam-

ling kan foreningen opl0ses ved simpelt stemmeflertal.
Generalforsamlingen skal ved beslutning om opiosning trseffe beslutning om placering
af ejerskabet til foreningens logo og andre immaterielle rettigheder, herunder den fremtidige brug af sadanne rettigheder.
Det er en forudssetning for gyldigheden af en evt. beslutning om opiosning af forenin¬
gen, at generalforsamlingen forinden har truffet bestemmelse om anvendelse forenin¬

gens formue og har godkendt en plan for opfyldelse eller afvikling af de okonomiske
forpligtelser, der m^te pahvile foreningen.

Kapitel 9. Vedtaegternes ikrafttraeden

§ 24. Vedtaegternes ikrafttraeden
Disse vedtaegter er vedtaget pa foreningens generalforsamling den 23. maj 2014 og trae-

der i kraft 23. maj 2014.

Ole Buhl
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