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KAPITEL 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1  

Foreningens navn er Elevatorbranchen. Foreningen er en sammenslutning af industrielle virksomheder, der 

fremstiller, monterer, rådgiver, servicerer eller udlejer elevatorer og andre persontransportanlæg. 

Foreningens officielle forkortelse er EB. 

Stk. 2 

Foreningens hjemsted er København.   

§ 2 Foreningens formål og opgaver 

Stk. 1 

Foreningen varetager udelukkende opgaver af fælles interesse for medlemmerne inden for tekniske, miljø- 

og arbejdsmæssige samt uddannelsesmæssige områder. 

Foreningen virker for og orienterer medlemmerne om: 

• Europæiske og nationale regler for konstruktion, salg, installation, godkendelse og vedligeholdelse af 

elevatorprodukter, fastsat af kompetente danske myndigheder og EU. 

• Relevante standarder og standardforslag. 

• Ny teknologi. 

Stk. 2 

Foreningen kan tilbyde medlemmerne temadage og kurser om brancherelevante emner: 

• Generelt om regler, relevante direktiver som f. eks. elevatordirektivet, maskindirektivet, EMC direktivet 

og lavspændingsdirektivet, herunder risikovurdering. 

• kurser og uddannelse i relevant teknik og teknologi evt. i samarbejde med relevante institutioner. 

Stk. 3 

Foreningen skal ved kontakt til myndigheder og standardiseringsorganisationer sikre indflydelse på 

branchens forhold, herunder lovgivning og standarder. 

Stk. 4 

Foreningen kan tilbyde medlemmerne støtte ved sager af principiel karakter. 
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Stk. 5 

Foreningen kan deltage i og være medlem af nationale og internationale organisationer i det omfang, som 

generalforsamlingen beslutter. 

KAPITEL 2. ORGANISATIONSMÆSSIG TILKNYTNING 

§ 3 Organisationsmæssig tilknytning 

Stk. 1 

Foreningen er en medlemsforening under DI. Alle foreningens medlemmer skal være enten medlem af eller 

associeret til DI. 

Stk. 2 

Foreningen og dens medlemmer er underkastet de for DI til enhver tid gældende vedtægter, og de af DI’s 

valgte ledelse fastsatte politikker og retningslinjer, herunder DI’s complianceregler. 

KAPITEL 3. FORENINGENS MEDLEMMER 

§ 4 Almindelige betingelser for optagelse i foreningen 

Stk. 1 

Som medlem kan optages enhver virksomhed af den i § 1 stk. 1 nævnte art, dvs.: 

• Virksomheder der fremstiller og installerer elevatorer og komponenter til elevatorer. 

• Virksomheder der importerer, markedsfører og installerer elevatorer og komponenter til elevatorer. 

• Virksomheder der udfører reparationer og service på elevatorer. 

• Virksomheder der udfører ombygninger og modernisering af elevatorer. 

• Virksomheder der udlejer elevatorer. 

• Rådgivende ingeniører og tekniske konsulenter, der arbejder med elevatorer. 

Med elevatorer forstås i denne forbindelse person- og godselevatorer, handikapelevatorer og 

platformløftere, rulletrapper, personførende byggeelevatorer, materialehejs, arbejdsplatforme m. fl., der er 

permanent eller midlertidigt fastopstillede og betjener et eller flere ladesteder. 

Optagelse kan ske som A, B, eller C medlem, idet kategorien henviser til antallet af (fuldtids) ansatte i 

virksomheden, jf. § 16 stk. 1.  

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og kan vælges til bestyrelsen. 

Stk. 2  

Organisationer der hører ind under de i § 4, Stk. 1 nævnte brancher, men som efter deres natur ikke kan 

blive medlem af eller associeret til DI (eksempelvis offentlige institutioner), kan blive tilknyttet 

Elevatorbranchen. 
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Som tilknyttet til Elevatorbranchen har den pågældende organisation ret til at deltage i Elevatorbranchens 

medlemsarrangementer og til at trække på Elevatorbranchens medlemsservice. 

Tilknyttede til Elevatorbranchen har ingen stemmeret på foreningens generalforsamling og kan ikke 

indvælges i bestyrelsen. 

I økonomisk og organisationspolitisk henseende er tilknyttede til Elevatorbranchen fritaget for de 

forpligtelser, der vedrører foreningens tilknytning til DI og DS, ligesom de ikke har nogen rettigheder i 

forhold til de nævnte foreninger. 

Tilknyttede til Elevatorbranchen betaler kontingent til foreningen jf. bestemmelserne i § 16, stk. 1.   

Bestyrelsen godkender organisationer, der ønsker tilknytning til Elevatorbranchen.                                                                 

Stk. 3 

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretær. 

Stk. 4 

Ved indmeldelsen betales til foreningen et forholdsmæssigt kontingent for der resterende del af det 

regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted. Medlemskabet er først gyldigt, når det forfaldne kontingent er 

betalt. 

Stk. 5 

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer 

for at afvise indmeldelsen. 

Stk. 6 

Hvis optagelse nægtes, kan den optagelsessøgende forlange bestyrelsens afgørelse forelagt den 

førstkommende ordinære generalforsamling. Optagelse kan kun ske, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for 

optagelse. 

Stk. 7 

Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er 

betalt. 

Stk. 8 

Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen på grund af manglende opfyldelse af de almindelige 

medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen. Samtykke kræver 

mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. 

§ 5 Æresmedlemmer 

Stk. 1 

Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med mindst 5/6 majoritet af de afgivne stemmer. 

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der efter generalforsamlingens vurdering har ydet en særlig 

indsats for foreningen. 
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Stk. 2 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til foreningen. Æresmedlemmer inviteres til og kan deltage i 

foreningens forskellige aktiviteter, herunder generalforsamlingen, men har ikke stemmeret og kan ikke 

indvælges i bestyrelsen. 

§ 6 Udmeldelse af foreningen 

Stk. 1 

Udmeldelsen af foreningen kan kun ske pr. 31. december og med 3 mdr. forudgående skriftligt varsel. 

Stk. 2 

En medlemsvirksomheds udmeldelse, slettelse eller eksklusion frigør ikke den pågældende 

medlemsvirksomhed for forpligtelsen til at betale kontingent frem til udtrædelsens ikrafttræden. 

§ 7 Eksklusion 

Stk. 1 

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der 

ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. 

Stk. 2 

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre som medlem af 

foreningen fra det pågældende regnskabsårs udløb. 

Stk. 3 

Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtigelsen fra det 

regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. 

KAPITEL 4. LEDELSE 

§ 8 Generalforsamlingen 

Stk. 1 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. 

Stk. 2 

Foreningens generalforsamling består af indehaverne eller lederne af medlemsvirksomhederne eller den, 

som virksomhedens ledelse udpeger i stedet. 

§ 9 Ordinær generalforsamling 

Stk. 1 

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned efter bestyrelsens 

beslutning om tid og sted. Indkaldelse af medlemmerne til ordinær generalforsamling sker elektronisk med 

mindst 3 ugers varsel. 

Stk. 2 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med følgende punkter:  
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1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse. 

4. Orientering om budgettet for det indeværende år. 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. 

6. Valg til bestyrelsen. 

7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. 

8. Eventuelt. 

Stk. 3 

Forslag til dagsorden der ønskes behandlet på generalforsamlingen uden for den udsendte dagsorden, skal 

indsendes skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Bestyrelsen skal udsende evt. forslag til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 4 

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke må 

være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 5 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol. Protokollen skal underskrives af dirigenten 

og kopi sendes til DI. 

§ 10 Afstemningsregler 

Stk. 1 

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning med mindre 

andet fremgår af disse vedtægter. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én 

mødedeltager.  

Stk. 2 

Stemmeret kan kun udøves af én mødeberettiget for hvert medlem. 

Stk. 3 

Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller et andet stemmeberettiget medlem. Et andet 

stemmeberettiget medlem kan dog kun medbringe én fuldmagt. 

Stk. 4 

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig 

afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. 

§ 11 Afstemningsregler som kræver kvalificeret flertal 

Stk. 1 

Til vedtagelse af forslag om ændring af disse vedtægter, foreningens opløsning (jf. § 19), eksklusion af 

medlemmer, jf. § 7 eller foreningens udtræden af DI kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 

forslaget. 



 

- 9 - 

Stk. 2 
Æresmedlemmer kan udnævnes, når mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for udnævnelsen, jf. § 5. 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når 

mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet anmodning til formanden herom.  

Stk. 2 

I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter formandens/bestyrelsens modtagelse 

af begæringen herom. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger og skal ledsages 

af en dagsorden. 

§ 13 Bestyrelsen, valg og sammensætning 

Stk. 1 

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 7 og højst 10 medlemmer valgt på den 

ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsesposterne er på valg det 

ene år og den anden halvdel det næste år. 

Stk. 2 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes et konstituerende 

møde, hvor bestyrelsen blandt medlemmerne vælger formand og næstformand. 

Stk. 3 

Ingen medlemsvirksomhed (forstået som selvstændige juridiske enheder med eget cvr-nummer) kan være 

repræsenteret i bestyrelsen med mere end én person. Såfremt en virksomhed, fra hvilken der er valgt et 

bestyrelsesmedlem, overdrages til en medlemsvirksomhed, der allerede er repræsenteret i bestyrelsen, 

afgår det pågældende bestyrelsesmedlem på overdragelsestidspunktet.  

Stk. 4 

Afgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende 

generalforsamling, således at det pågældende nye bestyrelsesmedlem er på valg på førstkommende 

generalforsamling. 

§ 14 Formand, forretningsorden og opgaver 

Stk. 1 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Formanden eller i hans forfald næstformanden sammenkalder bestyrelsen til møde og leder dens 

forhandlinger. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Såfremt stemmerne står lige, afgør formandens, eller i 

tilfælde af hans fravær næstformandens, stemme udslaget.  

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

Bestyrelsen fastlægger rammerne for udvalgenes arbejde. 
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Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn 

med de i foreningen eventuel ansatte eller kontraherede personers virksomhed. 

§ 15 Møder og beslutninger 

Stk. 1 

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, dog mindst tre gange årligt. Endvidere 

skal indkaldes til møde, når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. I sådanne tilfælde 

afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Indkaldelse finder 

sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt på dansk. 

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat på dansk, som underskrives af formanden eller 

næstformanden og referenten. 

Stk. 2 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst fire 

medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme 

udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 3 

Hvis afstemningen drejer sig om et bestyrelsesmedlems egne forhold, er dette medlem inhabil i forhold til 

afstemningen. 

KAPITEL 5. ØKONOMI, REGNSKAB, REVISION MV. 

§ 16 Kontingent 

Stk. 1 

Det årlige kontingent til foreningen fastsættes for det følgende kalenderår af generalforsamlingen efter 

indstilling fra bestyrelsen.  Ændringer i kontingentsatsernes størrelse kan ske ved beslutning på en 

generalforsamling ved simpelt flertal dvs. halvdelen af de afgivne stemmer. 

Kontingentet fastsættes i 3 kategorier afhængig af antal ansatte i medlemsvirksomhederne: 

- A medlem: + 20 ansatte 

- B medlem: 6 – 20 ansatte 

- C medlem: 0 – 5 ansatte 

 

Det årlige kontingent bliver beregnet ud fra hver virksomheds antal ansatte fra det foregående år. Ansatte 

er dem, der beskæftiger sig med elevatorerhvervet. 

Stk. 2 

Kontingentopkrævning og administration foretages af DI. 

Stk. 3 

Restance i kontingentindbetalingen indebærer udelukkelse fra samtlige ydelser fra foreningen. 
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Stk. 4 

Ved et medlems eksklusion, slettelse eller udmeldelse fortabes krav på andel af foreningens formue. 

§ 17 Tegningsforhold 

Stk. 1 

til at forpligte foreningen udadtil i økonomiske anliggender, herunder hæve eller disponere over 

foreningens tilhørende midler kræves underskrift af formanden eller i hans forfald næstformanden.  

 Stk. 2 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån eller indgåelse af kautionsforpligtelse 

tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Stk. 3 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen individuel hæftelse for de for foreningen påhvilende 

forpligtelser. 

Stk. 4 

Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv fuldmagt til at tegne foreningen over for banker, institutioner 

eller lignende. 

§ 18 Formue 

Stk. 1 

Foreningens formue anbringes i banker, værdipapirer eller fast ejendom. Anbringelse af formuen i aktier, 

pantebreve eller fast ejendom skal godkendes af bestyrelsen. 

§ 19 Regnskab og revision 

Stk. 1 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2 

Regnskaberne føres og afsluttes af DI. 

Stk. 3 

De afsluttende regnskaber skal: 

• Revideres af DI’s statsautoriserede revisor 

• Forelægges foreningens bestyrelse til godkendelse 

• Endeligt forelægges til godkendelse på foreningens førstkommende ordinære generalforsamling. 

KAPITEL 6 FORENINGENS OPLØSNING 

§ 20 Foreningens opløsning 

Stk. 3 

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne 
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majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen 

kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. 

Stk. 2 

Beslutning om foreningens opløsning har kun gyldighed, hvis generalforsamlingen forinden har godkendt 

en plan for opfyldelse eller afvikling af de økonomiske forpligtelser, som måtte påhvile foreningen. Der skal 

endvidere være tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at afviklingsplanen kan gennemføres. 

Stk. 3 

Ved foreningens opløsning fordeles eventuel resterende formue herefter blandt foreningens medlemmer i 

forhold til deres anciennitet, regnet i måneder, således at længst anciennitet giver størst andel. 

KAPITEL 7. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN 

§ 21 Vedtægternes ikrafttræden 

Disse vedtægter træder i kraft den 25. april 2018. 


