Vedtægter for Branchefællesskabet Dansk Byggeris regioner
§1
Regionens navn er: DI Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster
Regionen skal respektere de for DI til enhver tid gældende vedtægter og de af DI’s hovedbestyrelse
fastsatte retningslinjer.
§2
Regionens formål er at varetage medlemmernes fælles arbejdsmarkeds- og erhvervspolitiske
interesser i Regionen.
Til fremme af dette formål påhviler det Regionen
- at søge lokal indflydelse og virke opinionsdannende ved deltagelse i den lokale/regionale debat,
- at arbejde for at fremme DI's overordnede politiske synspunkter regionalt/lokalt,
- at styrke det tværgående sammenhold og samarbejde blandt medlemsvirksomhederne i Dansk
Byggeri samt relationerne til DI,
- at varetage medlemmernes regionale interesser i forhold til regioner, kommuner og lokale
uddannelsesinstitutioner m.fl.,
- at arbejde for at øge kendskabet til Dansk Byggeri og til DI blandt potentielle
medlemsvirksomheder i området.
§3
Samtlige medlemmer i Regionen, der er tilsluttet Dansk Byggeri, er medlem af en af de til Dansk
Byggeri tilknyttede regioner. En medlemsvirksomhed med filialer eller afdelinger i andre regioners
område er for filialernes eller afdelingernes vedkommende optaget i de respektive områders
regioner.
Medlemmerne af Dansk Byggeri er endvidere automatisk medlem af en af DI’s regionalforeninger, jf.
vedtægterne herfor.
Udtrædelse af Regionen sker, når medlemsforholdet til DI ophører og regnes fra samme tidspunkt
som udtrædelse heraf. Udtrædelse af Regionen sker endvidere, når medlemsforholdet til Dansk
Byggeri ophører.
§4
Regionens interesser og anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. Regionen er
dog altid pligtig at respektere politiske retningslinjer fastsat af Dansk Byggeris og DI’s ledende
organer.
§5
Ordinær generalforsamling, der kan afholdes elektronisk, afholdes én gang årligt i perioden
september til november efter bestyrelsens beslutning om tid og sted. Der skal være en
repræsentant fra DI til stede på generalforsamlingen.

Indkaldelse med dagsorden og eventuelle bilag udsendes til samtlige medlemmer senest 21 dage
forud for den ordinære generalforsamling.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
- Valg af dirigent
- Formandens beretning
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Eventuelt
Forslag, der ønskes fremmet til beslutning på den årlige generalforsamling, må være bestyrelsen i
hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal ligeledes
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed dog undtaget
vedtægtsændringer, jfr. § 7.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol. Protokollen skal underskrives af
dirigenten, og kopi sendes til DI.
§6
Generalforsamlingen er Regionens højeste myndighed i alle Regionens 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 én stemme.
§7
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af de emner, der ønskes
behandlet.
Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med varsel som angivet i § 5.
Nærværende vedtægter kan – efter generalforsamlingsbeslutning med 2/3 stemmers majoritet –
udbygges og fraviges med henblik på at tilgodese særlige lokale/regionale forhold. Det er en
forudsætning, at de foreslåede ændringer kan godkendes af DI.
§8
Den daglige ledelse og administration varetages af bestyrelsen i samarbejde med DI. Bestyrelsen,
der består af mindst fem og højest 12 medlemmer, vælger selv sin formand og en eller to
næstformænd.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Meddelelse om bestyrelsens sammensætning eller
ændringer heraf skal tilstilles DI. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste
generalforsamling.
Det tilstræbes, at der i forbindelse med bestyrelsesvalget tages branchemæssige, geografiske og
størrelsesmæssige hensyn.
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Valg til bestyrelsen gælder for to år således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år,
og de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år.
Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Regionen forpligtes ved formandens underskrift.
DI stiller sekretariatsbistand til rådighed for Regionens virke.
§9
Bestyrelsen kan arrangere møder og konferencer eller lign. med kredse uden for Regionen.
Bestyrelsen lader sig repræsentere i møder mv., til hvilke der måtte blive indkaldt af DI.
§ 10
Medlemmer af Regionen betaler ikke kontingent direkte til Regionen.
Til opfyldelse af Regionens formål, herunder afholdelse af den årlige generalforsamling,
bestyrelsesmøder og den daglige drift i øvrigt, fastlægges årligt en beløbsramme af DI’s
hovedbestyrelse.
DI varetager alle regnskabsmæssige funktioner i forbindelse med Regionens drift.
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