
Vedtægter 
 

for 
 

Interessegruppen for større Betonentreprenører 
 
 
§ 1. Navn 
 
Gruppens navn er ”Interessegruppen for større Betonentreprenører”. 
 
Interessegruppen er medlem af branchefællesskabet Dansk Infrastruktur Danske 
Anlægsentreprenører i Dansk DI Byggeri. 
 
 
§ 2. Formål 
 
Det er gruppens formål at øge medlemmernes generelle kendskab og viden om beton- og 
anlægsarbejde gennem udveksling af erfaringer og kontakter mellem gruppens deltagere. 
 
Det er endvidere Interessegruppens formål at varetage medlemmernes interesser inden for de til 
enhver tid af DI Byggeri fastsatte rammer herfor. 
 
 
 
§ 3. Medlemmer 
 
Interessegruppens medlemsvirksomheder skal være medlem af DI og DI Byggeri.  
  
Interessegruppen er medlem af branchefællesskabet Dansk Infrastruktur i DI Byggeri. 
Interessegruppen kan udtræde af Dansk Infrastruktur med 6 måneders varsel. Beslutning herom 
træffes på gruppens generalforsamling. Afstemningen sker efter proceduren i vedtægternes §9. 
 
Interessegruppen kan derefter etablere sig som selvstændigt valgforum i DI efter godkendelse i 
DI’s forretningsudvalg. 
 
 
Virksomhederne repræsenteres i Interessegruppen af 1-3 ledende seniormedarbejdere. 
  
Den/de pågældende skal have en grundig indsigt i Interessegruppens arbejdsområde samt stor 
erfaring på arbejdsområdet i sin egen virksomhed. 
 
Interessegruppen kan ved almindeligt flertal blandt medlemsvirksomhederne beslutte, at nye 
virksomheder optages som medlemmer af gruppen. Nye medlemsvirksomheder sættes på 
medlemslisten, og indgår herefter i gruppens turnus for bestyrelseshvervet. 
 
Medlemmerne forpligter sig til at overholde disse vedtægter, og de til en hver tid gældende 
vedtægter for Dansk Infrastruktur, DI Byggeri og DI. 
 
 
§ 4. Interessegruppens bestyrelse 



 
Interessegruppens arbejde ledes af en bestyrelse på 3 ordinære medlemmer samt gruppens 
repræsentant i Danske Anlægsentreprenørers bestyrelse, med mindre vedkommende er valgt som 
ordinært medlem af bestyrelsen, jf. nedenfor. 
 
De ordinære medlemmer af bestyrelsen udpeges af Interessegruppens medlemmer efter 
medlemslisten. I tilfælde af vakance fra en medlemsvirksomhed udpeges en ny repræsentant til 
bestyrelsen fra medlemsvirksomheden. Hvis den pågældende medlemsvirksomhed ikke længere 
er en del af Interessegruppen, går posten videre til den næste medlemsvirksomhed på listen. 
 
Bestyrelsens sammensætning af de ordinære bestyrelsesmedlemmer det følgende år fastsættes 
på generalforsamlingen på (årets første medlemsmødet i februar). Her vælges også gruppens 
repræsentant i Dansk Infrastruktur bestyrelse. 
 
 
Interessegruppens repræsentant i Danske Anlægsentreprenørers bestyrelse er fast medlem af 
bestyrelsen. 
 
Bestyrelseshvervet gælder for tre år ad gangen og går på tur mellem virksomhederne efter 
medlemslisten. Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand. 
 
Det påhviler bestyrelsen at fremlægge mindst ét debatoplæg på hvert Interessegruppemøde. 
Dansk DI Byggeris kontaktmand fungerer som bestyrelsens sekretær. 
 
 
§ 5. Emnegrupper 
 
Interessegruppen kan nedsætte emnegrupper, hvis interessen for et emne motiverer det. 
 
Enhver virksomhed kan (og bør) udpege den mest egnede fra virksomheden som deltager i 
emnegruppen. 
 
Emnegrupperne fastsætter frit sin egen struktur og refererer i øvrigt til Interessegruppens 
bestyrelse. 
 
Beslutning om ophævelse af en emnegruppe træffes af Interessegruppen. 
 
 
§ 6. Interessegruppens arbejdsform 
 
Der holdes 3 møder om året – således sidste fredag i januar februar, maj og november for så vidt, 
at det ikke kolliderer med helligdage eller på tilsvarende måde er uhensigtsmæssigt for 
medlemmernes deltagelse.De præscise datoer aftales med bestyrelsen. 
 
Virksomhedernes repræsentanter i Interessegruppen har pligt til at deltage i de ordinære møder i 
Interessegruppen, og har mulighed for at . Herudover kan der deltage med op til 5 medarbejdere 
fra medlemsvirksomhederne i møderne. 
 
Møderne holdes hos medlemsvirksomhederne efter den rækkefølge, som fremgår af 
medlemslisten. 
 



Dansk DI Byggeris kontaktmand fungerer som Interessegruppens sekretær. 
 
Møder i Interessegruppen har følgende dagsorden: 
 

• Gæsteindlæg (tilrettelægges af værtsvirksomheden i samarbejde med bestyrelsen) 

• Præsentation af værtsvirksomheden 

• Notat fra sidste møde 

• Bestyrelsens debatoplæg 

• Indlæg fra Dansk DI Byggeri 

• Nyt fra Danske AnlægsentreprenørerDansk Infrastruktur 

• Eventuelt 

• Næste møde 
 
Medlemsmødet i februar januar afvikles som en generalforsamling. Dagsordenen suppleres med 
følgende punkter: 
 

• Regnskab for det foregående år 

• Budget for indeværende år 

• Forslag fra medlemmerne 

• Bestyrelsens sammensætning 
 
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde inden 14 
dage før generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen kan afholdes elektronisk. 
 
Fra hvert møde i Interessegruppen udarbejdes et referat, som udsendes til gruppens medlemmer. 
 
 
 
 
 
§ 7. Kontingent 
 
Interessegruppens medlemsvirksomheder betaler et årligt kontingent. 
 
Næste års kontingent og forfaldstid fastsættes på generalforsamlingen (medlemsmødet i 
februarjanuar). 
 
 
§ 8. Regnskab 
 
Over gruppens indtægter og udgifter føres et regnskab. 
 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
 
Regnskabet udarbejdes og revideres af Dansk DIByggeri. 
 
 
§ 9. Opløsning 
 



Beslutning om Interessegruppens opløsning træffes af gruppens medlemsvirksomheder ved 
almindeligt stemmeflertal. 
 
 
Vedtaget på Interessegruppens møde nr. 145, fredag den 27. februar 2015 
(Generalforsamling) 
Seneste ændring vedtaget på møde nr. 154, fredag den 23. februar 2018 
Vedtaget på Interessegruppens møde nr. 168, fredag den 24. februar 2023 
(Generalforsamling) 
 
 


