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Kapitel 1
§1

§2

Navn, hjemsted, formål og forhold til Dansk Industri
Navn og hjemsted
Foreningens navn er
Procesindustrien (PI)
Association of Danish Process Industries
Dens hjemsted er København.
Formål
Foreningen er en sammenslutning af virksomheder med komplekse produktionsanlæg, der vil indgå i et aktivt arbejdende, politikskabende virksomhedsnetværk
under Dansk Industri.
Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab for medlemsvirksomhederne
 at virke for virksomhedernes erhvervspolitiske interesser,
 at varetage medlemsvirksomhedernes fælles interesser i forhold til medarbejderne og deres organisationer,
 at varetage medlemsvirksomhedernes fælles interesser i forhold til lovgivere
og myndigheder nationalt og internationalt,
 at oprette og vedligeholde forbindelsen med beslægtede danske og udenlandske organisationer,
 at profilere medlemsvirksomhedernes betydning for samfundet og samfundsudviklingen,
 at støtte og fremme uddannelsesforanstaltninger inden for foreningens område,
 at medvirke til løsning af enhver anden opgave, der kan fremme et godt kollegialt forhold mellem medlemsvirksomhederne.
Foreningen kan oprette sektioner til at varetage særlige interesser for dele af medlemskredsen.

§3
§ 3.1

Forhold til Dansk Industri
Foreningen er en medlemsforening under Dansk Industri (DI).

§ 3.2

Alle foreningens medlemmer skal være medlemmer eller associeret til Dansk Industri.
Foreningen og dens medlemmer er underkastet de for DI til enhver tid gældende
vedtægter og de af DI's valgte ledelse fastsatte politikker og retningslinier.
Foreningens medlemmer er herunder forpligtet til at efterleve bestemmelserne om
loyalitet under arbejdskonflikter, jf bestemmelserne i DI's vedtægter §5, stk. 5, 6 og
7.

Kapitel 2
§4
§ 4.1

Virksomhedens medlemskab
Optagelse af virksomheder
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.
Beslutning om optagelse træffes af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal.
Såfremt bestyrelsen for foreningen nægter at optage en virksomhed, kan den optagelsessøgende forlange bestyrelsens beslutning forelagt foreningens generalforsamling.

§ 4.2
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Til forkastelse af bestyrelsens beslutning kræves 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
Forkastes beslutningen ikke, kan den indbringes for en voldgift ifølge § 17.
§5
§ 5.1
§ 5.2
§ 5.3
§6
§ 6.1

§ 6.2

§7
§ 7.1

§ 7.2
§ 7.3

Kontingent
Medlemsvirksomheder betaler et kontingent til foreningen, der fastsættes af foreningens generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
Medlemsvirksomheder indberetter oplysninger om lønsummer til DI til brug for
kontingentberegningen i overensstemmelse med de af DI fastsatte regler herom.
Medlemsvirksomhedernes samlede kontingent opkræves kvartalsvist forud af DI.
Udmeldelse
Medlemsvirksomheders udmeldelse af foreningen kan kun ske efter skriftlig begæring herom med mindst 6 måneders varsel til en 1. juli.
Bestyrelsen kan dog dispensere herfra.
Der skal ske udtrædelse af foreningen, når medlemsforholdet til DI ophører. Udtrædelsen regnes fra samme tidspunkt som udtrædelsen af Dansk Industri.
Såfremt en medlemsvirksomhed ophører, kan udmeldelse af foreningen finde sted,
uanset de i stk 1. nævnte regler, med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal
i hvilket medlemsvirksomheden ophører.
Eksklusion
Såfremt en medlemsvirksomhed har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen overtrædelse af DI’s eller foreningens vedtægter eller i gentagne tilfælde i grovere grad
har modarbejdet foreningens formål, kan Bestyrelsen indstille til foreningens generalforsamling, at den pågældende medlemsvirksomhed ekskluderes af foreningen.
Bestyrelsen skal indstille en medlemsvirksomhed til eksklusion, såfremt mindst 10
medlemmer skriftligt anmoder Bestyrelsen herom.
Eksklusionen skal vedtages med majoritet ifølge § 9.10.
Generalforsamlingens beslutning kan indbringes for en voldgift ifølge § 17.
Såfremt en medlemsvirksomhed ekskluderes af DI i henhold til DI’s vedtægter,
slettes også medlemskabet af foreningen.
I tilfælde af et medlem er blevet ekskluderet, kan genoptagelse kun ske med godkendelse af foreningens generalforsamling, og med godkendelse af DI’s kompetente organer, såfremt eksklusionen oprindelig er foretaget af disse, og først når det
forhold, der har givet anledning til eksklusionen, er blevet løst på en tilfredsstillende måde. Såfremt generalforsamlingen nægter genoptagelse, kan beslutningen
indbringes for en voldgift ifølge § 17.

§8

Udtrædende medlemsvirksomheder kan ikke rejse krav om nogen del af foreningens formue.

Kapitel 3
§9
§ 9.1
§ 9.2

Ledelse og drift
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Foreningens generalforsamling består af indehaverne eller lederne af medlemsvirksomhederne eller den, ledelsen udpeger i stedet.
Stemmeret kan kun udøves af én mødeberettiget for hvert medlem.
Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem
eller til Bestyrelsen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

§ 9.3
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§ 9.4

§ 9.5

§ 9.6

§ 9.7

§ 9.8

§ 9.9

§ 9.10

§ 9.11

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.
3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af delegerede til DI’s Generalforsamling ud over bestyrelsens medlemmer.
7. Indkomne forslag fra medlemsvirksomheder eller bestyrelsen
8. Eventuelt.
Indkaldelse til den årlige generalforsamling med en dagsorden sendes til hver
medlemsvirksomhed senest 4 uger før generalforsamlingen.
Der kan på generalforsamlingen ikke tages beslutning i andre sager end de, som er
optaget på dagsordenen.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, herunder forslag til bestyrelsesmedlemmer, skal meddeles til foreningens sekretariat senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det
påkrævet eller når mindst 10 af medlemsvirksomhederne skriftligt begærer det
med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde kan
den ekstraordinære generalforsamling forlanges afholdt senest 3 uger efter, at den
skriftlige begæring er fremsat overfor bestyrelsen.
Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal så vidt muligt udsendes
med en dagsorden med mindst 8 dages varsel.
Afstemningerne foretages ved håndsoprækning af de stemmeberettigede, idet
hvert medlem af foreningen har én stemme.
Afstemning ifølge § 9.9 skal dog altid ske skriftligt.
I tilfælde, hvor 5 stemmeberettigede medlemmer af generalforsamlingen stiller
krav herom samt ved tvivl om afstemnings resultat, skal afstemningen foretages
skriftligt.
Dirigenten kan dog altid bestemme, at afstemninger skal foretages skriftligt.
Ved skriftlige afstemninger har hvert medlem én stemme for hver fulde 1.000 kr,
der betales i årligt kontingent til foreningen i det foregående regnskabsår.
Intet medlems stemmetal kan dog overstige ¼ af det samlede stemmetal.
Forslag til vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de samtlige foreningens
stemmer.
Er en Generalforsamling i denne sammenhæng ikke beslutningsdygtig, indkaldes
til ny Generalforsamling inden 14 dage, hvor der kan træffes afgørelse med 2/3 af
de tilstedeværende stemmer.
Afstemninger om forslag, som kan medføre udtrædelse af DI, opløsning af foreningen eller ændringer i nærværende paragraf, skal altid ske skriftligt. Forslaget betragtes kun som vedtaget, når det tiltrædes af 3/4 af de samtlige stemmer.
Forslag til eksklusion af en medlemsvirksomhed betragtes kun som vedtaget, når
det er tiltrådt af 2/3 af de afgivne stemmer.
Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes elektronisk, dvs. uden adgang til fysisk fremmøde. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler herom, herunder
om fremgangsmåden ved deltagelse. Reglerne offentliggøres senest samtidig med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
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§ 10
§ 10.1

§ 10.2

§ 10.3
§ 10.4

§ 10.5

§ 10.6

§ 10.7

Bestyrelsen
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og er bemyndiget til at træffe beslutninger i alle sædvanlige forhold vedrørende foreningens virksomhed samt til
afholde de dermed forbundne udgifter.
Bestyrelsen består af mindst 3, maksimalt 12 medlemmer, som hver især repræsenterer en medlemsvirksomhed.
Intet foreningsmedlem kan være repræsenteret i bestyrelsen med mere end 1 bestyrelsesmedlem.
Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år. Genvalg kan finde sted, medmindre
vedkommende er fyldt eller fylder 65 år i det kalenderår, hvori valget finder sted.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, som også er formand for foreningen,
samt eventuelt en næstformand.
Ved et bestyrelsesmedlems afgang i årets løb har bestyrelsen ret til at supplere sig
indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Det supplerende bestyrelsesmedlem får sæde i bestyrelsen til udløbet af forgængerens valgperiode.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til
stede. Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget.
Bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i behandling af spørgsmål, som udelukkende vedrører den medlemsvirksomhed, de repræsenterer, eller i hvis afgørelse
de har væsentlig særinteresse.

§ 11

Sekretariatsforhold
Foreningens daglige administration varetages af DI i henhold til DI’s vedtægter.
Foreningens sekretariat refererer til bestyrelsen, der fastsætter reglerne for sekretariatets arbejde.

§ 12

Medlemsmøder
Bestyrelsen kan når som helst afholde møder for medlemsvirksomhederne til drøftelse af spørgsmål, der er af almindelig interesse for disse. Mødeberettigede hertil
er den personkreds, som bestyrelsen i de enkelte tilfælde beslutter. Et medlemsmøde kan ikke træffe beslutninger, der er bindende for foreningen eller dens medlemsvirksomheder.

Kapitel 4
§ 13
§ 13.1

Økonomi og tegningsforhold
Kontingentmidlernes anvendelse
Foreningens kontingent og andre indtægter anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med varetagelsen af foreningens formål.
Foreningens formue anbringes ved DI’s foranstaltning i pengeinstitutter, værdipapirer eller i fast ejendom.
Bestyrelsen har pligt til at sikre sig, at foreningens formue forvaltes forsvarligt.

§ 13.2
§ 13.3
§ 14
§ 14.1
§ 14.2

Budget, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens regnskabsførelse varetages af DI.
Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse af generalforsamlingen.
Foreningens regnskaber revideres af DI’s statsautoriserede revisor.

§ 15

Tegningsforhold og hæftelse
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§ 15.1

§ 15.2
§ 15.3

§ 15.4
Kapitel 5
§ 16
§ 16.1

§ 16.2

§ 16.3

Bestyrelsesformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller 3 medlemmer af bestyrelsen i forening er bemyndiget til at underskrive på foreningens
vegne.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved økonomiske dispositioner af usædvanlig art kræves hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til medarbejdere i DI til at disponere indenfor
bestemt afgrænsede områder, dog således at de pågældende medarbejdere altid
skal underskrive to i forening.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen individuel hæftelse for de foreningen påhvilede forpligtelser.
Forholdet til DI’s generalforsamling
Valg af delegerede til DI’s generalforsamling
På foreningens ordinære generalforsamling vælges et antal delegerede, som skal
varetage foreningens interesser på DI’s generalforsamling, svarende til det antal
mandater, der tilkommer foreningen i henhold til DI’s vedtægter. Bestyrelsens
medlemmer skal fortrinsvis indgå heri. De valgte udgør foreningens delegation på
DI’s generalforsamling. Delegerede vælges et år ad gangen, idet der afholdes nyt
valg ved foreningens næste ordinære generalforsamling.
Ophører en af de valgte delegerede til DI’s generalforsamling i valgperioden med
at repræsentere en medlemsvirksomhed eller sker der ændringer i det mandattal,
der tilkommer foreningen efter DI’s vedtægter, suppleres eller reduceres foreningens delegation til DI’s generalforsamling efter bestyrelsens bestemmelse. En sådan ændring meddeles på den efterfølgende ordinære generalforsamling.
Valgbar i medfør af stk. 1 er personer, som er stemmeberettigede repræsentanter
for en virksomhed, og som ikke er fyldt eller fylder 65 år i det kalenderår, hvori
valget finder sted. Funktionen ophører på det tidspunkt, hvor pågældende person
ikke mere repræsenterer en medlemsvirksomhed.

Kapitel 6
§ 17

Voldgift
Hvor der rejses sager om eksklusion, nægtelse af optagelse af et nyt medlem eller
genoptagelse efter eksklusion, eller der opstår andre stridigheder mellem foreningen og dens medlemsvirksomheder, afgøres spørgsmålet bindende og endeligt ved
voldgift.

Kapitel 7
§ 18.1

Foreningens opløsning
Beslutning om opløsning af foreningen eller om udmeldelse af DI træffes af to med
højst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Vedtagelse af opløsningen skal her finde sted med majoritet ifølge § 9.9.
En beslutning om opløsning har kun gyldighed, såfremt generalforsamlingen forinden har truffet bestemmelse om anvendelsen af foreningens formue og har godkendt en plan for opfyldelse eller afvikling af de foreningen påhvilede økonomiske
forpligtelser. Der skal tillige være tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at afviklingsplanen kan gennemføres. Bestyrelsen vil være det besluttende og ansvarlige afviklingsudvalg.

§ 18.2

Ikrafttræden
Vedtaget på generalforsamlingen den 13. november 2003.
Disse vedtægter træder i kraft den 1. december 2003.
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