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VEDTÆGTER FOR FUGEBRANCHEN, FSO 
Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. maj 2021. 
 

 

1. Navn 
Foreningens navn er Fugebranchen. 
Foreningen har som binavn Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd og FSO. 

 
2. Hjemsted 
Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende adresse for foreningens sekretariat. 

 
3. Formål 
Foreningen har til formål: 

 
Gennem sagligt informationsarbejde at medvirke til, at fugematerialer finder rigtig anvendelse, hvad 
angår såvel materialekvalitet som arbejdsudførelse. (Ved fugematerialer forstås såvel fugemasser som 
fugeprofiler), samt pligt til at etablere og drive en garantiordning. 

 
4. Virksomhed 
4.1. Art 
Foreningens formål søges fremmet blandt andet gennem: 

 
a. at medvirke til gennemførelse af ensartede varedeklarationer for fugematerialer, 
b. at udsende standardbeskrivelser for anvendelse af fugematerialer og for udførelse af fugearbejde, 
c. at medvirke til gennemførelse af konferencer, informationsdage, kursusvirksomhed o. lign. 

 
4.2. Varetagelse 
4.2.1. Foreningens politiske linje 
Bestyrelsen varetager den af foreningen på generalforsamling fastsatte overordnede foreningspolitiske 
linje. 

 
4.2.2. Foreningens uddannelsesmæssige og tekniske informationsvirksomhed 
Grundlaget for foreningens uddannelsesmæssige og tekniske informationsvirksomhed udarbejdes og 
varetages af et af foreningen nedsat uddannelsesudvalg. 

 
Udvalget består af sekretariatet samt 1 E-medlem og 1 L-medlem, der vælges af den ordinære 
generalforsamling for en 2-årig periode samt en teknisk medarbejder fra DI Dansk Byggeri. 

 
Uddannelsesudvalget ledes af sekretariatet, der fungerer som udvalgets sekretær og gennemfører 
arbejdet i deludvalg efter behov. 

 
Deludvalg kan efter behov supplere sig selv med ekspert/konsulentbistand. 
4.2.3 Foreningens daglige virksomhed i øvrigt 
Foreningens daglige virksomhed varetages af et af bestyrelsen nedsat sekretariat. 
Sekretariatsmedarbejderne er ansat i DI Dansk Byggeri, og bestyrelsen godkender 
medarbejderne. 

 
 

5. Medlemsforhold 
Foreningens medlemmer opdeles i 2 hovedgrupper: E-medlemmer og L-medlemmer, der som 
selvstændige virksomheder er registreret i relevante danske registreringsmyndigheder. 

 
Derudover kan optages seniormedlemmer.
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5.1. E-medlemmer 
Som E-medlemmer kan optages entreprenørvirksomheder, der påtager sig udførelsen af 
fugeentrepriser, og som til hver en tid kan dokumentere, at virksomheden er: 

 
- Medlem af de for branchen ved lov fastsatte ordninger. 
- I stand til at udføre håndværksmæssigt korrekt fugearbejde i overensstemmelse med FSO´s 

tekniske retningslinjer. 
- Medlem af DI Dansk Byggeri, Træsektionen. 
- FSO kan de første 6 måneder uanmeldt anføre stikprøvekontrol af nye medlemmers 

fugearbejde 
 

5.2. L-medlemmer 
Som L-medlemmer kan optages virksomheder, hvis primære opgave er at markedsføre, producere, 
udvikle materialer og hjælpestoffer til professionelt fuge- og tætningsarbejde og som til en hver tid kan 
dokumentere: 
- Bredt sortiment af veldokumenterede fuge- og tætningsmaterialer tilpasset den professionelle 

bruger. 
- Løbende teknisk konsulentordning og vejledning af forbruger, rådgiver og projekterende. 
- At virksomheden er i besiddelse af tilfredsstillende teknisk informationsmateriale, f.eks. om 

produkternes brug, egenskaber, mærkning og arbejdsmiljø. 
- At virksomhedens produkter kan foreskrives hos projekterende, rådgiver i overensstemmelse med 

FSO´s tekniske retningslinier. 
 

5.3. Associerede 
Andre organisationer, firmaer og enkeltpersoner med interesse for fugearbejde kan optages som 
associerede medlemmer. Bestyrelsen fastsætter individuelle kontingenter for de associerede 
medlemmer. Disse kontingenter reguleres årligt i lighed med eventuel regulering af E- og L- 
kontingenter. 

 
5.4. Seniormedlemmer 
Efter skriftlig indstilling til bestyrelsen kan tidligere medlemmer eller tidligere medarbejdere i en 
medlemsvirksomhed optages som seniormedlem. 

 
Senior- og associerede medlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

 
Bestyrelsen kan, hvor et tidligere medlem eller en tidligere medarbejder i en medlemsvirksomhed har 
gjort sig særlig fortjent, f.eks. gennem sit arbejde i bestyrelse eller udvalg eller på anden måde har 
fremmet FSO´s arbejde og anseelse, ekstraordinært tildele pågældende medlem hel eller delvis 
kontingentfritagelse for medlemskab som senior medlem. 

 
5.5. Optagelse 
Optagelse af medlemmer indenfor alle 4 medlemskategorier afgøres i hvert enkelt tilfælde af 
bestyrelsen. Nægtes en ansøger optagelse, kan en sådan afgørelse indankes for førstkommende 
ordinære generalforsamling, såfremt ansøgeren fremsætter begæring herom senest 14 dage efter, at 
han er blevet underrettet om afslaget på ansøgningen og orienteret om muligheden for at indanke dette. 
Medlemskab af FSO omfatter obligatorisk medlemskab af foreningen Fugebranchens Garantiordning. 

 
5.6. Pligter 
Medlemmerne skal arbejde for gennemførelse af de principper for såvel salg af fugematerialer som 
udførelse af fugearbejde, der vil fremgå af foreningens informationsarbejde. 

 
Vedtægt for reklamationsnævnet skal være gældende for FSO’s medlemmer. 
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Alle E-medlemmers medarbejdere og L-medlemmers tekniske medarbejdere skal på tilfredsstillende 
måde gennemgå et af branchens etablerede kurser. 

 
Bestyrelsesmedlemmerne skal desuden uden ophold meddele bestyrelsen, hvis deres virksomhed på 
nogen måde er under anklage for karteldannelse eller lignende. Hvis bestyrelsesmedlemmet kommer 
under anklage, suspenderes medlemmet midlertidig. 

 
5.7. Rettigheder 
Medlemsvirksomhedernes medarbejdere har adgang til foreningens arrangementer. Medlemmerne 
modtager meddelelser og generelt materiale, som foreningen udsender. 

 
5.8. Udmeldelse 
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til en 1. 
juli. 

 
5.9. Udelukkelse 
Bestyrelsen kan, når den finder, at et medlem ikke længere opfylder de for optagelsen gældende 
bestemmelser eller skader foreningens anseelse og arbejde, udelukke det pågældende medlem af 
foreningen. 

 
Yderligere kan et medlem udelukkes af foreningen efter bestyrelsens beslutning, såfremt medlemmet er 
i restance med medlemsbidrag for mere end ét kvartal, og trods påkrav undladt at berigtige denne 
restance. 

 
Enhver udelukkelse kan med opsættende virkning indankes for førstkommende ordinære 
generalforsamling, såfremt der fremsættes begæring herom senest 14 dage efter, at medlemmet er 
underrettet om beslutningen. 

 
6. Økonomi 
6.1. Foreningens midler 
Foreningens midler må kun anvendes til fremme af foreningens formål samt til garantiforpligtigelser. 

 
6.2. Regnskab 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Foreningens regnskab skal revideres af: 

- en generalforsamlingsvalgt revisor, der skal være medlem af foreningen. 
 

6.3. Kontingent 
For E-medlemmer: Ved indtræden i foreningen betales et indskud til Garantiordningen samt et 
indmeldelsesgebyr til FSO på 5.000,- kr. 
For L-medlemmer: Ved indtræden i foreningen betales et indskud til Garantiordningen, et 
indmeldelsesgebyr til FSO på 5.000,- kr. samt normalkontingent for det kvartal et medlem optages. 
Begyndelseskontingent og kontingent, begge ekskl. afgifter, fastsættes for henholdsvis E- og L- 
medlemmer for 1 år ad gangen af den ordinære generalforsamling efter oplæg fra bestyrelsen. 

 
Såfremt generalforsamlingen ikke fastsætter andet, indeksreguleres det årlige kontingent for alle 
medlemskategorier og L-medlemmers markedsføringsbidrag automatisk hvert år pr. 1. januar med 
den procentvise positive udvikling i foregående års samlede reguleringsindeks for boligbyggeri. 
Såfremt reguleringsindeks for boligbyggeri er negativ, lades den automatiske kontingentregulering for 
alle medlemskategorier uforandret. 
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De individuelle kontingenter for seniormedlemmer reguleres ligeledes af generalforsamlingen, dog 
maksimalt med samme procent som ordinære kontingenter. 

 
Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtigelser. 

 
7. Ledelse 
7.1. Bestyrelse 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling for 
2 år ad gangen, således at der skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. 

 
Bestyrelsen skal til enhver tid være sammensat af E- og L-medlemmer på en sådan måde, at E- 
medlemmerne er repræsenteret med mindst 2 medlemmer, og at L-medlemmerne er repræsenteret 
med mindst 2 medlemmer. 

 
Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i løbet af den periode, vedkommende er valgt for, skal bestyrelsen 
indkalde den suppleant, der bevirker, at ovennævnte sammensætning af bestyrelsen bibeholdes. 

 
Efter indtrædelse følger suppleanten det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode. 
Såfremt der i en valgperiode afgår mere end et bestyrelsesmedlem inden for en af de to 
medlemsgrupper, foretager bestyrelsen selvsupplering. 
Suppleanterne er på valg hvert år. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. 

 
Bestyrelseshvervet er ulønnet, men bestyrelsens medlemmer har krav på dækning til rejser og fortæring 
under udøvelsen af hvervet. 
Bestyrelsen forestår den daglige drift af foreningen med en sekretær ansat hos DI Dansk Byggeri. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. 

Bestyrelsen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, med mindst 1 repræsentant for hver 
medlemsgruppe. Prokura kan meddeles. 

 
Bestyrelsens medlemmer må ikke udnytte eller over for udenforstående røbe fortrolige oplysninger, de 
måtte have erhvervet i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen. 

 
7.2. Udvalg og nævn 
7.2.1. Uddannelsesudvalget 
Uddannelsesudvalget konstituerer sig selv og fastlægger med reference til bestyrelsen og sekretariatet 
selv sit arbejdsprogram under hensyntagen til foreningens formålsparagraf. 

 
7.2.2. Reklamationsnævnet 
Foreningens sekretariat fungerer som reklamationsnævnets sekretær jf. Vedtægt for FSO´s 
reklamationsnævn. 

 
7.3. Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Den årlige generalforsamling afholdes i årets første halvår og indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers 
varsel. 

 
Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget til beslutning på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende:
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a. Valg af dirigent 
b. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 
c. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
d. Behandling af indkomne forslag 
e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant for hver gruppe 
f. Valg af 1 revisor og revisorsuppleant, der vælges fra hver sin medlemsgruppe 
g. Valg af medlemmer til reklamationsnævnet i henhold til vedtægterne herfor 
h. Valg af udvalgsmedlemmer til uddannelsesudvalget 
i. Eventuelt 
Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 
Bestyrelsen fastsætter selv budget og kontingent for det kommende år senest med udgangen af 
december året inden. 

 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/5 af 
foreningens medlemmer kræver det samt angiver, hvilke spørgsmål der ønskes drøftet. 

 
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at lovlig begæring er tilstillet 
bestyrelsen. Indkaldelse skal ske som ved ordinær generalforsamling, og dagsordenens punkt 1 skal 
være valg af dirigent. 

 
Ved afstemning og valg på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger skal stemmeretten 
fordeles således, at der tilkommer foreningens E-medlemmer 50% af stemmerne og foreningens L- 
medlemmer 50% af stemmerne. De således for hver gruppe disponible 50 % fordeles ligeligt på de 
medlemmer fra gruppen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. 

 
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter stemmer E-medlemmer på E-medlemmer og L- 
medlemmer på L-medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer er således valgt i den rækkefølge, hvori de har 
opnået flest stemmer. 

 
E- og L-medlemmer har pligt til at møde på generalforsamlingen enten personligt eller ved fuldmagt. 

Dette gælder både ved fysiske- og virtuelle generalforsamlinger. 

Et medlem kan lade sig repræsentere af en funktionær eller andet medlem. 

Prokurister i et selskab behøver ingen særlig fuldmagt, når de til offentlige registre er anmeldt med 
eneprokura. 

 
Et medlem eller en repræsentant for et medlem kan kun repræsentere et medlem ud over eget firma. 

Beslutninger ud over valg til bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. 

Medlemmer, der er i restance med medlemsbidrag for mere end ét kvartal, fortaber retten til 
stemmeafgivning, indtil restancen er betalt. 

 
8. Vedtægtsændring 
Vedtægtsændring kan kun ske på en generalforsamling, der er indvarslet og gennemført som anført i 
pkt. 7.3 og med den deri angivne stemmefordeling. Forslag til vedtægtsændring fremlægges ved 
generalforsamlingen. 

 
Et forslag til vedtægtsændringer kan vedtages med simpelt flertal af de tilstedeværende stemmer. 
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9. Opløsning 
Foreningen kan opløses, når der fremsættes forslag herom efter samme regler som under pkt. 8 

 
Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og 
fordeles således, som det ved almindeligt flertal besluttes på den sidste generalforsamling. 

mailto:fso@fugebranchen.dk
http://www.fugebranchen.dk/


H.C. Andersens Boulevard 18  • 1553  København V • Danmark • Tlf. 72 16 02 22 

E-mail: fso@fugebranchen.dk • http://www.fugebranchen.dk 

7 

 

 

 

mailto:fso@fugebranchen.dk
http://www.fugebranchen.dk/

