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Vedtægter 

DI Rådgiverne 

§ 1 Navn  

Branchefællesskabets navn er DI Rådgiverne. Branchefællesskabets navn forkortes DI-R.  

Branchefællesskabet er en del af Dansk Industri (DI) og dermed underlagt de for DI til enhver tid gældende 

vedtægter og de af DI's ledelse fastsatte politikker og retningslinjer.  

§ 2 Formål og vision  

DI Rådgivernes formål er  

• at skabe gode rammevilkår for branchen  

• at udbrede forståelsen for den værdiskabelse, som professionelle rådgiver- og 

videnservicevirksomheder tilfører virksomheder og offentlige institutioner  

• at sikre en udvidelse af markedet for rådgivningsydelser, og  

• at styrke og videreudvikle branchens placering og omdømme i samfundet.  

DI Rådgivernes vision er at samle rådgivervirksomheder i Danmark og derigennem skabe en slagkraftig 

organisation, der kan sikre virksomheder, som har rådgivning som forretningsområde, optimale muligheder 

for vækst og udvikling.  

§ 3 Mission  

DI Rådgiverne vil  

• tage politiske initiativer, der fremmer formålet og visionen, så medlemmerne får større indflydelse på 

egne forhold nationalt og internationalt,  

• tilbyde relevante og attraktive medlemsservices, der afspejler medlemskredsens særlige behov, 

herunder hjælp til etablering i udlandet,  

• styrke det tværgående sammenhold og samarbejde blandt branchefællesskabets medlemmer samt 

relationerne til DI,  

• opbygge netværk blandt medlemmerne og med DI's øvrige medlemsvirksomheder,  

• sikre en stærk profilering af brancheområdet udadtil,  

• fremme etik, kvalitet og professionalisme for derigennem at styrke og forbedre DI-R’s omdømme, og  

• arbejde for, at andre virksomheder og det offentlige finder det naturligt og værdiskabende at 

samarbejde med professionelle rådgivere.  

§ 4 Medlemskab  

Medlemsvirksomheder i DI og virksomheder, der er associeret til DI, som tilbyder professionelle 

rådgivningsydelser, kan blive medlem af DI-R. Medlemskab kan omfatte dele af en virksomhed.  

Medlemmer af DI-R udtræder, når medlemsforholdet eller associeringsforholdet til DI ophører.  
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Medlemmers udmeldelse af DI-R kan i øvrigt kun ske efter skriftlig begæring herom med mindst 6 

måneders varsel til en 1. juli. Hvis en virksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse af DI-R dog finde 

sted med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, der følger efter afhændelsen eller ophøret.  

Bestemmelsen i stk. 3 finder kun anvendelse, når der opkræves kontingent til DI-R i henhold til § 1110. 

Medlemmer af DI-R skal udvise god rådgiveradfærd og overholde DI Rådgivernes Fire Principper for God 

Rådgiveradfærd, der fremgår af Retningslinjer for God Rådgiveradfærd i DI Rådgiverne. DI-R’s bestyrelse 

fastlægger disse retningslinjer. Et medlem kan ved groft brud på god rådgiveradfærd ekskluderes af DI 

Rådgiverne. Det er DI-R’s bestyrelse, der indstiller til DI’s Forretningsudvalg om eksklusion. Beslutning om 

indstillingen træffes med 2/3 flertal i bestyrelsen.  Den proces, der ligger til grund for bestyrelsens 

vurdering, fremgår af Retningslinjer for God Rådgiveradfærd i DI Rådgiverne. 

§ 5 Udpegning af delegerede mm.  

Medlemmer af DI-R kan vælge at udøve deres ret til at udpege delegerede til DI's generalforsamling og 

hovedbestyrelse gennem branchefællesskabet. Udpegning sker på grundlag af den forholdsmæssige vægt 

af virksomhedens kontingent til DI i det kalenderår, der ligger forud for DI's ordinære generalforsamling.  

Udpegning kan alene ske blandt repræsentanter for de virksomheder, der har valgt at udøve 

udpegningsretten gennem DI-R. Udpegning sker i øvrigt i henhold til det valgregulativ, som er udarbejdet af 

DI's forretningsudvalg.  

§ 6 Branchefællesskabets interesser  

DI-R’s interesser og anliggender varetages af dets generalforsamling og bestyrelse.  

§ 7 Generalforsamling  

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i perioden 1. september til 15. november efter 

bestyrelsens beslutning om tid og sted. Dansk Industri og DI’s brancheforeninger på området inviteres til at 

overvære generalforsamlingen.  

Indkaldelse med dagsorden og eventuelle bilag udsendes til samtlige medlemmer senest 21 dage forud for 

den ordinære generalforsamling.  

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Indkomne forslag  

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

5. Eventuelt  

Forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den årlige generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde 

senest otte dage før generalforsamlingen.  

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed dog undtaget 

vedtægtsændringer, jf. § 9.  
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Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol. Protokollen skal underskrives af 

dirigenten, og kopi sendes til Dansk Industri.  

§ 8 Repræsentation og stemmevægt  

Generalforsamlingen er DI-R’s øverste myndighed i alle dets anliggender.  

Hver medlemsvirksomhed kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen og ved medlemsmøder af en 

mødeberettiget, der har status af indehaver, direktør eller overordnet funktionær.  

Hver medlemsvirksomhed har stemmevægt i forhold til størrelsen af det kontingent, den har indbetalt til DI 

samt DI-R i det kalenderår, der ligger forud for den ordinære årlige generalforsamling. Beregningen af hvert 

medlems stemmevægt foretages af DI's administration og forelægges DI-R’s bestyrelse til godkendelse og 

meddeles dets medlemmer inden udgangen af marts.  

Hvis en medlemsvirksomhed har aktiviteter inden for flere brancheområder, gives der kun stemmevægt for 

den andel af virksomhedens kontingent til DI, der er udmålt på baggrund af oplysninger fra virksomheden 

om dens aktiviteter på det pågældende brancheområde. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer 

for opgørelsen heraf.  

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen træffe beslutning om opkrævning af kontingent til 

branchefællesskabet, jf. i øvrigt § 11.  

Ved valg af bestyrelse tilstræber generalforsamlingen en repræsentativ bestyrelsessammensætning i 

forhold til de enkelte rådgiverbranchers og de forskellige virksomhedsstørrelsers vægt i DI Rådgiverne. For 

så vidt angår de forskellige virksomhedsstørrelsers repræsentation i bestyrelsen tilstræbes det, at 

virksomheder med under 50 ansatte samt virksomheder med over 200 ansatte hver har minimum to 

pladser i bestyrelsen.  

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ti 

medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.  

Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med varsel som angivet i § 7.  

Branchefællesskabets vedtægter kan – efter generalforsamlingsbeslutning med 3/4 stemmers majoritet – 

udbygges og fraviges med henblik på at tilgodese særlige brancheorienterede forhold. Det er en 

forudsætning, at de foreslåede ændringer kan godkendes af DI.  

§ 10 Bestyrelsen  

Bestyrelsen består af mindst 7 og højst 14 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og 

næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen 

supplere sig selv indtil næste generalforsamling. DI skal orienteres om bestyrelsens sammensætning eller 

ændringer heri.  

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår i lige år, og de 

øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år.  

Genvalg til bestyrelsen kan finde sted én gang, dog to gange hvis hensynet til kontinuitet og bestyrelsens 

sammensætning i øvrigt taler herfor.  
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Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt. 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens 

stemme afgørende.  

Formanden for branchefællesskabet eller direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem er bemyndiget 

til at underskrive på bestyrelsens vegne.  

§ 11 Finansiering og kontingent  

Udgifter til afholdelse af den årlige generalforsamling, bestyrelsesmøder og den almindelige drift 

finansieres i overensstemmelse med DI's til enhver tid gældende regler herfor.  

Bestyrelsen for branchefællesskabet beslutter, om en bemyndigelse fra generalforsamlingen til at opkræve 

kontingent, skal udnyttes og fastsætter i så fald selv kontingentet.  

Vedtaget på DI-R’s stiftende generalforsamling den 31. oktober 2007; revideret på DI-R’s generalforsamling 

25. oktober 2012, 7. november 2014, og 30. oktober 2015 og 2. november 2021. 


