
 

Vedtægter 
for 

DI Digital 

DI’s branchefællesskab for it, tele, elektronik og kommunikation  

 

 

§ 1§ 1 

Det tværgående branchefællesskabs navn er: DI 

Digital 

Det tværgående branchefællesskab er underka-

stet de for DI til enhver tid gældende vedtægter 

og de af DI's valgte ledelse fastsatte politikker og 

retningslinier. 

§ 2 

Det tværgående branchefællesskabs formål er 

inden for et bredt brancheområde at skabe ram-

me om et fagligt og kollegialt samvirke mellem 

medlemmer af DI med fælles interesser. Til 

fremme af dette formål påhviler det branchefæl-

lesskabet 

- at styrke det tværgående sammenhold og 
samarbejde blandt branchefælleskabets 
medlemmer samt relationerne til DI,  

 

- at sikre en stærk profilering i offentligheden 
af det pågældende brancheområde,  

 

- at træffe bindende beslutninger og 
formulere synspunkter i relation 
til branchen og over for politikere 
og myndigheder på områder og i 
sager, som alene angår det pågæl-
dende brancheområde. 

 

§ 3 

Medlemsvirksomheder i DI og virksomheder, 

der er associeret til DI, kan efter eget valg blive 

medlem af DI Digital. 

Der skal ske udtrædelse af branchefællesskabet, 

når medlemsforholdet eller associeringsforholdet 

til DI ophører. Udtrædelsen regnes fra samme 

tidspunkt som udtrædelsen af DI. 

§ 4 

Såfremt DI Digital beslutter det, kan med-

lemmerne vælge at udøve deres ret til at ud-

pege delegerede til DI's generalforsamling og 

hovedbestyrelse gennem branchefællesska-

bet. Udpegningen sker på grundlag af den 

forholdsmæssige vægt af det kontingent, for 

hvilken virksomheden har valgt at udøve ud-

pegningsretten gennem DI Digital. 

Udpegningen kan alene ske blandt repræsen-

tanter for de virksomheder, der har valgt at 

udøve udpegningsretten gennem DI Digital. 

Udpegningen sker i henhold til det af DI's 

forretningsudvalg udarbejdede valgregulativ. 

 

§ 5 

Det tværgående branchefællesskabs interesser og 

anliggender varetages af dets generalforsamling 

og bestyrelse.  

 

§ 6 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang år-

ligt efter bestyrelsens beslutning om tid og sted. 

DI skal inviteres til at overvære generalforsam-

lingen. 

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 bestyrel-

sen i hænde senest 8 dage før generalforsamlin-

gen. 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved 

almindelig stemmeflerhed dog undtaget ved-

tægtsændringer, jfr. § 8. 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen fø-

res en protokol. Protokollen skal underskrives af 

dirigenten, og kopi sendes til DI. 

 

§ 7 

Generalforsamlingen er det tværgående branche-

fællesskabs højeste myndighed i alle dets anlig-

gender. 

Hver medlemsvirksomhed kan lade sig repræ-

sentere på generalforsamlingen og ved medlems-

møder af en mødeberettiget, der har status af in-

dehaver, direktør eller overordnet funktionær. 

DI Digital afgør, om medlemsvirksomhederne 

skal have stemmevægt i forhold til størrelsen af 

det kontingent, de har indbetalt til DI i det ka-

lenderår, der ligger forud for den ordinære årlige 

generalforsamling eller i forhold til det kontin-

gent, de har indbetalt til branchefællesskabet i 

samme periode. Beregningen af hvert medlems 

stemmevægt foretages af DI’s administration og 

forelægges branchefællesskabets bestyrelse til 

godkendelse og meddeles samtlige branchefæl-

lesskabets medlemmer inden udgangen af marts. 

Såfremt en medlemsvirksomhed har aktivite-

ter inden for flere brancheområder, gives der 

kun stemmevægt for den andel af virksom-

hedens kontingent til DI, der er udmålt på 

baggrund af oplysninger fra virksomheden 

om dens aktiviteter på det pågældende bran-

cheområde. Bestyrelsen kan fastsætte nær-

mere retningslinier for opgørelsen heraf. 

 

§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, 

når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 

mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæ-

ring derom med angivelse af de emner, der øn-

skes behandlet. 

Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling 

skal ske med varsel som angivet i § 6. 

Nærværende vedtægter kan - efter generalfor-

samlingsbeslutning med 3/4 stemmers majoritet 

- udbygges og fraviges med henblik på at tilgode-

se særlige brancheorienterede forhold. Det er en 

forudsætning, at de foreslåede ændringer kan 

godkendes af DI. 

 

§ 9 

Bestyrelsen, der består af mindst 5 medlemmer, 

vælger selv sin formand og næstformand. Besty-

relsen fastsætter selv sin forretningsorden. Med-

delelse om bestyrelsens sammensætning eller 

ændringer heraf skal tilstilles DI. Medlemskab af 

bestyrelsen er betinget af, at vedkommende ikke 

er fyldt eller fylder 67 år i det kalenderår, hvori 

valget/suppleringen finder sted. I tilfælde af va-

kance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil 

næste generalforsamling. 

Valg til bestyrelsen gælder for 2 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 frem-

mødt. 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel 

stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. 

Formanden alene eller branchedirektøren i 

forening med et bestyrelsesmedlem er be-

myndiget til at underskrive på branchefæl-

lesskabets vegne. 

 

§ 10 

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at 

indstille til DI’s forretningsudvalg, at et 

medlem af branchefællesskabet skal eksklu-

deres fra branchefællesskabet. 

 

§ 11 

Udgifter til afholdelse af den årlige generalfor-

samling, bestyrelsesmøder og den almindelige 

daglige drift finansieres i overensstemmelse med 

DI's til enhver tid gældende regler herfor. Besty-

relsen for (Branchefællesskabets navn) beslutter, 

i hvilket omfang der skal opkræves kontingent 

hos medlemmerne. 

 

Godkendt på DI’s generalforsamling 28. september 2021. 

 


