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VEDTÆGTER 
 

FOR 
 

INDUSTRIENS ALMENE ARBEJDSGIVERFORENING 
 

 

KAPITEL 1.  ORGANISATION 
 

§ 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Industriens Almene Arbejdsgiverforening (forkortet IAA). For-

eningens hjemsted er København. 

 

§ 2. Formål og opgaver 

Stk. 1. 

Det er foreningens formål at samle virksomheder med en speciel produktion og/eller særl i-

ge arbejdsforhold for gennem et organisatorisk fællesskab ved medlemskab af DI at styrke 

virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt at virke for gode relationer mellem 

virksomhedernes ledelser og medarbejdere. 

 

Stk. 2. 

Til fremme af de i stk. 1 angivne formål påhviler det foreningen igennem sit medlemskab af 

DI (jf. § 3): 

 

at varetage medlemmernes fælles faglige interesser, 

 

at fremme og styrke det kollegiale sammenhold i medlemskredsen, 

 

at træffe foranstaltninger til beskyttelse af medlemmernes interesser i tilfælde af ar-

bejdsstandsninger og andre uoverensstemmelser med medarbejderne og deres or-

ganisationer herunder således, at tvistigheder så vidt muligt undgås eller søges løst , 

 

at yde bistand i spørgsmål, der blandt andet vedrører medlemsvirksomhedernes orga-

nisation, produktion, drifts- og erhvervsøkonomiske, regnskabsmæssige og bran-

chemæssige interesser, 

 

at sikre, at medlemmerne ikke træffer aftaler med medarbejdere i strid med overens-

komstmæssige bestemmelser og regler eller tilsiger dem goder, der er egnede til at  

 skabe ulighed ved efterspørgsel af arbejdskraft mellem medlemsvirksomheder, 

 

at varetage medlemmernes interesser i forhold til lovgivningsmagten og de offentlige  

 myndigheder, 

 

at virke for uddannelse af ledere og medarbejdere blandt andet ved gennemførelse af  

 kursus- og oplysningsvirksomhed, 
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at medvirke til at løse tvistigheder, der opstår inden for foreningens rammer, herun-

der evt. ved voldgift. 

 

§ 3. Organisationsmæssig tilknytning 

Foreningen er medlem af DI, og foreningens medlemmer er tillige medlemmer af- eller as-

socierede til denne organisation. 

 

§ 4. Meddelelser vedrørende foreningsforholdet 

Enhver skriftlig meddelelse, herunder e-mails, fra DI har bindende virkning for IAA’s med-

lemmer. 

 

DI’s medlemsblad, cirkulærer og meddelelser er officielle meddelelsesmidler således, at alle 

meddelelser og påbud, der offentliggøres heri, betragtes som værende kommet til medlems-

kredsens kundskab. 

 

 

KAPITEL 2. OPTAGELSE AF MEDLEMMER 
 

§ 5. Betingelser 

Stk. 1. 

Som medlem kan optages virksomheder af den i § 2 nævnte art, som driver lovligt erhverv. 

 

Stk. 2. 

En virksomhed optages i sin helhed. Såfremt den på grund af aktiebesiddelse, anpartsbe-

siddelse, efter aftale eller på anden måde har en bestemmende indflydelse over en anden 

erhvervsdrivende virksomhed, kan den pålægges at sørge for indmeldelse af denne anden 

virksomhed i foreningen eller i en anden forening under DI eller DA, hvor den anden vir k-

somhed efter sin art måtte høre hjemme. 

 

Stk. 3. 

Søger en gruppe af virksomheder/koncern optagelse, kan der samtidig fremsættes begæring 

om, at der kun etableres ét medlemsforhold, selv om gruppen af virksomheder/koncerner 

omfatter flere selvstændige virksomheder. 

 

I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, hvor mange medlemskaber en gruppe af virksomhe-

der/koncernen kan opnå. 

 

Stk. 4. 

Såfremt et medlem er blevet udelukket af foreningen på grund af gæld til samme, kan gen-

optagelse kun finde sted mod betaling af restancen. Genoptagelse af ekskluderede med-

lemmer kræver i øvrigt godkendelse efter § 30, stk. 3. 

 

§ 6. Procedure 

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Bestyrelsen er beføjet 

til at nægte optagelse, såfremt den optagelsessøgende ikke antages at opfylde betingelserne 
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for medlemskab. Afvisningen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprø-

ves af førstkommende ordinære generalforsamling. 

 

 

KAPITEL 3. MEDLEMSFORHOLDET 
 

§ 7. Omfang 

Stk. 1. 

Medlemsforholdet omfatter samtlige virksomhedens filialer, afdelinger og arbejdspladser i 

Danmark, medmindre bestyrelsen meddeler dispensation herfra. Afdelinger og arbejdsplad-

ser m.v. på Færøerne og i Grønland omfattes dog kun af medlemsforholdet, hvis der er truf-

fet særlig bestemmelse derom. 

 

Stk. 2. 

Såfremt en del af en virksomhed henhører under en anden forening under DA eller DI, om-

fatter medlemsforholdet til foreningen kun den øvrige del af virksomheden. 

 

§ 8. Pligter vedrørende medlemsforholdet 

Stk. 1. 

Ethvert medlem er i alle forhold forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og b e-

stemmelser og er som følge af DI’s optagelse under DA tillige forpligtet til at overholde dis-

ses vedtægter/love og bestemmelser. Endvidere er ethvert medlem forpligtet til at efter-

komme vedtagelser og pålæg fra foreningens, DI’s eller DA’s kompetente forsamlinger. Li-

geledes er ethvert medlem forpligtet til at overholde de af DI og DA indgåede kollektive 

overenskomster og aftaler. 

 

Stk. 2. 

Medlemmerne har pligt til at holde foreningen underrettet om de ændringer, der måtte fi n-

de sted med hensyn til virksomhedens ansvarlige ledelse, den selskabsretlige form, bran-

cheområder og andre ændringer, der har betydning for virksomhedens medlemsforhold.  

 

Stk. 3. 

Medlemsvirksomhederne er forpligtet til at besvare alle henvendelser fra foreningen og DI 

vedrørende arbejdsmarkeds- og overenskomstforhold samt virksomhedens lønforhold m.v. 

Undlader virksomheden trods skriftlig påmindelse at indsende sådanne oplysninger, kan 

den af foreningens bestyrelse pålægges en bøde, som fastsættes under hensyn til forseelsens 

art og den pågældende virksomheds størrelse. Bøde kan dog ikke pålægges for et forhold, 

for hvilket der er idømt bøde af en anden arbejdsgiverorganisation. Ved gentagne eller gro-

vere tilsidesættelser af indberetningspligten kan eksklusion finde sted. 
 
 

§ 9. Bistand i sager vedrørende løn- og arbejdsforhold 

Stk. 1. 

DI varetager de overenskomstmæssige forhold mellem medlemsvirksomhederne og de her 

beskæftigede medarbejdere og deres organisationer i overensstemmelse med de i DI’s ved-

tægter givne bestemmelser. 
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Stk. 2. 

DI varetager endvidere medlemmernes interesser i tilfælde af konkrete uoverensstemmelser 

om løn- og arbejdsvilkår med medarbejdere tilknyttet medlemsvirksomhederne. 

 

Stk. 3. 

Overenskomstbrud fra medarbejderne eller disses organisationer, herunder arbejdsstands-

ninger, skal straks indberettes til DI. 

 

§ 10. Kontingent 

Stk. 1. 

I kontingent til foreningen betaler ethvert medlem indtil o,1 procent af den i det foregående 

kalenderår udbetalte kontingentpligtige lønsum. 

 

Kontingentet fastsættes efter bestyrelsens indstilling af den ordinære generalforsamling for 

ét år ad gangen med virkning fra den følgende 1. januar. 

 

Vedtages det, at der skal betales kontingent til foreningen, er minimumskontingentet 

mindst det til enhver tid gældende mindstekontingent til DI. 

 

Herudover betales de til enhver tid gældende kontingenter til de organisationer, som for-

eningen er tilsluttet, eller er medlem af. De kontingentpligtige lønsummer, der opgives 

hvert år inden 1. februar, beregnes i overensstemmelse med DI’s vedtægter. 

 

Stk. 2. 

Nyoptagne medlemmer betaler kontingent første gang for hele det kalenderkvartal, i hvilket 

optagelsen finder sted. For nystartede virksomheder beregnes kontingentet på grundlag af 

lønsummen i det første fulde arbejdsår, hvori virksomheden er medlem. 

 

Stk. 3. 

Såfremt et medlem ikke rettidigt indsender fyldestgørende oplysninger til brug for kontin-

gentberegningen og heller ikke indsender disse efter skriftlig påmindelse, kan der foretages 

en skønsmæssig ansættelse af det pågældende medlems lønudbetalinger således, at denne 

ansættelse lægges til grund for kontingentberegningen. Såfremt det skønnes fornødent, er 

foreningen berettiget til at forlange sig forelagt en af en statsautoriseret revisor bekræftet 

udskrift af vedkommende virksomheds lønningsbogholderi således, at denne kan lægges til 

grund ved ansættelsen. 

 

§ 11. Opkrævning  

Stk. 1. 

Kontingentet forfalder med ¼ ved hvert kvartals begyndelse og opkræves forud i løbet af 

hvert kvartals to første måneder. Betales kontingentet trods skriftligt påkrav ikke inden ud-

løbet af kvartalets 2. måned, kan medlemmet pålægges en strafrente på 1 procent af den 

samlede restance pr. påbegyndt måned (inkl. den i henhold til renteloven påløbne rente).  

 

Stk. 2. 

Samtlige kontingenter og foreningsbidrag opkræves af DI, der drager omsorg for, at de ind-

gåede bidrag viderebetales til foreningen, fonde m.v. i overensstemmelse med de herom 

gældende regler. 
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Stk. 3. 

Ikke betalte kontingenter kan inddrives ved retlig inkasso. Endvidere kan kontingentre-

stance medføre eksklusion, jf. § 29, stk. 3. 

 

§ 12. Bøder 

For overtrædelse af nærværende vedtægter eller en af foreningens kompetente myndigheder 

truffet beslutning kan der pålægges pågældende medlem en bøde. Beslutning herom træffes 

af bestyrelsen under hensyn til forseelsens art og pågældende medlemsvirksomheds størrel-

se. Der kan dog ikke idømmes bøde for en forseelse i anledning af hvilken, der er pålagt bø-

de af en anden arbejdsgiverorganisation. Hvis en medlemsvirksomhed overtræder DI’s ved-

tægter eller nogen i medfør heraf af denne organisations kompetente forsamlinger trufne 

beslutninger, kan medlemmet pålægges bøde i medfør af de herom fastsatte regler i DI’s 

vedtægter. 

 

 

KAPITEL 4. GENERALFORSAMLINGEN 
 

§ 13. Kompetence 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

§ 14. Sammensætning 

Berettiget til at møde på generalforsamlingen er foreningens medlemsvirksomheder ved de-

res ansvarlige ledelse eller den eller dem, ledelsen måtte befuldmægtige hertil. Foreningens 

bestyrelse kan ved beslutning i det enkelte tilfælde give andre adgang til generalforsamlin-

gen. 

 

§ 15. Møder 

Stk. 1. 

Der afholdes en årlig, ordinær generalforsamling. Endvidere kan der i medfør af nærværen-

de paragrafs stk. 5 afholdes ekstraordinære generalforsamlinger. Generalforsamlinger ledes 

af en af den pågældende generalforsamling uden for bestyrelsen valgt dirigent. 

 

Stk. 2. 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober. 

 

Stk. 3. 

Indvarsling til ordinær generalforsamling skal tilstilles hvert medlem senest 14 dage før af-

holdelsen. Endvidere skal hvert medlem senest 3 dage før generalforsamlingen have tilstil-

let dagsordenen samt det reviderede regnskab. Forslag til beslutning, der ønskes optaget på 

dagsordenen herunder om ændring af sidst vedtagne kontingent, skal skriftligt meddeles 

foreningens bestyrelse senest 10 dage før generalforsamlingen.  
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Stk. 4. 

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:  

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

5. Valg til bestyrelsen 

6. Valg af medlemmer til DI’s generalforsamling 

7. Indkomne forslag fra medlemmer 

8. Evt. 

 

Stk. 5. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkræ-

vet, og skal indkaldes, når mindst 1/6 af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse 

af, hvilke sager der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde kan den ekstraordinære gene-

ralforsamling forlanges afholdt senest 14 dage efter, at den skriftlige begæring er fremsat 

over for bestyrelsen. Indvarslingen skal så vidt muligt udgå med mindst 8 dages varsel og 

skal ledsages af en dagsorden. 

 

Stk. 6. 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol. Referaterne heri skal un-

derskrives af dirigenten. 

 

§ 16. Afstemninger 

Stk. 1. 

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig ved de fremmødte og repræsenterede med-

lemmer uanset disses antal.  

 

Stk. 2. 

Hvis intet andet er bestemt i vedtægterne, træffer generalforsamlingen beslutning ved sim-

pel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme. En medlemsvirksomhed kan afgive 

stemme ved skriftlig fuldmagt til en anden medlemsvirksomhed. Hver medlemsvirksomhed 

kan dog, foruden sin egen stemme, kun afgive stemme for ét medlem ifølge fuldmagt. 

 

Stk. 3. 

Afstemninger om forslag, som kan medføre udtrædelse af DI, opløsning af foreningen eller 

ændringer i nærværende paragraf, skal altid ske skriftligt. Forslaget betragtes kun som ved-

taget, når det tiltrædes af ¾ af de afgivne stemmer – jf. dog § 33, stk. 1. 

 

Stk. 4. 

Forslag til vedtægtsændringer betragtes kun som vedtaget, når de er tiltrådt af ¾ af de af-

givne stemmer. 

 

Stk. 5. 

Forslag til eksklusion af en medlemsvirksomhed betragtes kun som vedtaget, når det er ti l-

trådt af ¾ af de afgivne stemmer. 

 

Stk. 6. 

Er der tvivl om en afstemnings resultat, skal der altid foretages skriftlig afstemning. Tilsva-

rende gælder, såfremt mindst 10 i generalforsamlingen deltagende medlemmer stiller krav 
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derom. Selv om der ikke forlanges skriftlig afstemning, er dirigenten altid berettiget til at 

bestemme, at afstemninger foretages skriftligt. 

 

 

KAPITEL 5. BESTYRELSEN 
 

§ 17. Kompetence 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og er bemyndiget til at træffe beslutninger 

i alle sædvanlige forhold vedrørende dennes virksomhed samt til at afholde de dermed for-

bundne udgifter. 

 

§18. Sammensætning 

Stk. 1. 

Bestyrelsen, der er ulønnet, består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, der skal repræsentere 

hver sin medlemsvirksomhed. Den udarbejder umiddelbart forud for hver ordinær general-

forsamling inden for de nævnte grænser indstilling med hensyn til antallet af medlemmer. 

Er bestyrelsen på mindre end 7 medlemmer, kan den foretage selvsupplering, medmindre 

generalforsamlingen har truffet udtrykkelig beslutning om begrænsning af antallet af besty-

relsesmedlemmer, i hvilket tilfælde selvsupplering kun kan finde sted op til det af general-

forsamlingen vedtagne antal. 

 

Stk. 2. 

Valgbar til bestyrelsen er personer, der repræsenterer en medlemsvirksomhed, og er regi-

streret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som tegningsberettiget for virksomheden. Med-

lemskabet af bestyrelsen ophører fra det tidspunkt, hvor den valgte ikke mere repræsente-

rer en medlemsvirksomhed eller ikke længere er registreret hos Erhvervs- og Selskabssty-

relsen som tegningsberettiget for virksomheden. 

 

Stk. 3. 

Bestyrelsen vælger selv af sin midte sin formand og næstformand, der tillige er formand og 

næstformand for foreningen. I tilfælde af stemmelighed trækkes lod imellem de foreslåede. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 4. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.  

 

Stk. 5. 

Fratrædende bestyrelsesmedlem kan genvælges. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke ønsker 

genvalg, skal bestyrelsen til generalforsamlingen indstille en anden til valg. 

 

Stk. 6. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen i tiden ind-

til førstkommende ordinære generalforsamling fuldstændiggøre sit antal med et nyt med-

lem jf. stk. 1. På samme måde kan den midlertidigt supplere sig i tilfælde, hvor et bestyrel-

sesmedlem i en længere periode er forhindret i at deltage i bestyrelsens arbejde.  

 

Sådan selvsupplering skal finde sted, såfremt antallet af fungerende bestyrelsesmedlemmer 

falder til under 5. 

Stk. 7. 
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Bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, som udelukkende 

vedrører den medlemsvirksomhed, de repræsenterer, eller i hvis afgørelse de har en væsent-

lig særinteresse. 

 

§ 19. Møder 

Stk. 1. 

Bestyrelsen, der indkaldes af formanden, eller såfremt han er forhindret, af næstforman-

den, holder møde så ofte det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen skal dog altid indkaldes, når 

3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. 

 

Stk. 2. 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en kortfattet protokol.  

 

Stk. 3. 

Bestyrelsens medlemmer og andre medlemmer, som efter bestyrelsens opfordring påtager 

sig arbejde i foreningens tjeneste, skal have de med hvervet forbundne udgifter dækket efter 

nærmere af bestyrelsen fastsatte regler. Dette gælder også medlemmernes deltagelse i be-

styrelsesmøder, men ikke i generalforsamlinger. 

 

 

KAPITEL 6. REPRÆSENTANTSKABET, FORHOLDET TIL DI’s GENERAL-
FORSAMLING OG REPRÆSENTANTSKAB 
 

§ 20.     Valg 

Stk. 1. 

Til at varetage foreningens interesser på DI’s generalforsamling vælger foreningens ordinæ-

re generalforsamling et antal medlemmer svarende til det antal mandater, der tilkommer 

foreningen i henhold til DI’s vedtægter. Bestyrelsens medlemmer indgår heri. De valgte skal 

opfylde samme betingelser, som ifølge nærværende vedtægters § 18, stk. 2 gælder for valg til 

bestyrelsen, og udgør samtidig foreningens repræsentantskab. Valget gælder indtil forenin-

gens næste ordinære generalforsamling. Ophører et af foreningen valgt medlem af DI’s ge-

neralforsamling i valgperioden med at repræsentere en medlemsvirksomhed, eller sker der 

ændringer i det mandattal, der tilkommer foreningen efter DI’s vedtægter, suppleres eller 

reduceres foreningens medlemmer i DI’s generalforsamling efter bestyrelsens bestemmelse . 

En eventuel ændring skal meddeles på den efterfølgende ordinære generalforsamling.  

 

Stk. 2. 

Valgbar i medfør af stk. 1 er personer, der er stemmeberettigede repræsentanter for en med-

lemsvirksomhed og er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som tegningsberettiget 

for virksomheden. Funktionen ophører fra det tidspunkt, hvor den valgte ikke mere repræ-

senterer en medlemsvirksomhed eller ikke længere er registreret hos Erhvervs- og Selskabs-

styrelsen som tegningsberettiget for virksomheden. 

 

Stk. 3. 

Repræsentantskabets medlemmer skal have de med hvervet forbundne udgifter dækket ef-

ter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler. 
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KAPITEL 7. ADMINISTRATION OG VIRKSOMHED 
 

§ 21. Sekretariatsforhold 

Foreningens daglige administration i såvel faglig som økonomisk henseende varetages af DI 

i henhold til denne organisations til enhver tid gældende vedtægter. 

 

§ 22. Sektioner 

Under foreningen kan dannes sektioner af medlemsvirksomheder med specielle produkti-

ons-, arbejds- og brancheforhold. Sektioner afholder selv udgifterne til sektionens arbejde. 

 

§ 23. Medlemsmøder 

Stk. 1. 

Bestyrelsen kan afholde møder for medlemmerne til drøftelse af spørgsmål, der er af almin-

delig interesse for disse. Mødeberettigede hertil er den personkreds, som bestyrelsen i det 

enkelte tilfælde beslutter. 

 

Stk. 2. 

Et medlemsmøde i henhold til stk. 1 kan ikke træffe beslutninger, der er bindende for for-

eningen eller dens medlemmer. 

 

§ 24. Beskyttelse af rettigheder og interesser 

Såfremt et medlem mener, at der foreligger et utilbørligt indgreb i eller tilsidesættelse af 

fælles faglige eller kollegiale interesser, er han berettiget til at forelægge bestyrelsen klage 

herover. Bestyrelsen tager herefter de initiativer, som er nødvendige, og er herunder beret-

tiget til for foreningens regning at indlede retlige skridt, evt. ved domstolene. 

 

 

KAPITEL 8. ØKONOMI, REGNSKAB, REVISION m.v. 
 

§ 25. Formue 

Stk. 1. 

Foreningens formue anbringes i banker, sparekasser, værdipapirer eller fast ejendom. Køb 

og salg af fast ejendom samt anbringelse af formuen i aktier og pantebreve skal godkendes 

af bestyrelsen i det enkelte tilfælde. 

 

Stk. 2. 

Bestyrelsen har pligt til at sikre sig, at foreningens formue forrentes forsvarligt.  

 

§ 26. Regnskab 

Stk. 1. 

Regnskabsåret er kalenderåret. 
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Stk. 2. 

Regnskaberne føres og afsluttes af DI og revideres af DI’s statsautoriserede revisorer, hvor-

efter de godkendes af foreningens bestyrelse. Herefter forelægges det reviderede regnskab 

generalforsamlingen til godkendelse. 

 

§ 27. Tegningsforhold og hæftelse 

Stk. 1. 

Til at forpligte foreningen udadtil i økonomiske anliggender kræves underskrift af forman-

den, eller såfremt denne er forhindret næstformanden, tillige med to andre bestyrelsesmed-

lemmer. Bestyrelsen kan dog bemyndige personer tilknyttet DI’s administration til at  di-

sponere over foreningens formue på bestemte områder således, at disse i så fald altid skal 

underskrive to i forening. 

 

Stk. 2. 

Der kan endvidere hæves af foreningens midler, når rekvisitionen er anvist af medarbejder i 

DI i henhold til gældende regler. 

 

Stk. 3. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen individuel hæftelse for de i foreningen på-

hvilende forpligtelser. 

 

 

KAPITEL 9. MEDLEMSKABETS OPHØR 
 

§ 28. Udtrædelse 

Stk. 1. 

Udtrædelse af foreningen kan kun ske til en 1. juli, og efter at vedkommende medlem har 

indsendt skriftlig udmeldelsesbegæring mindst 6 måneder forinden. Bestyrelsen kan dog 

dispensere herfra. Udtrædelse kan ikke finde sted under arbejdskonflikt.  

 

Såfremt et medlem eller en associeret virksomhed ønsker at f lytte sit medlemsfor-

hold/associeringsforhold helt eller delvist til en anden organisation under DA, er varslet 

dog 6 måneder til et kvartals udgang, jf. DA’s vedtægter § 57, stk. 2, 1. pkt.  

 

Stk. 2. 

Såfremt en medlemsvirksomhed ophører, kan den uanset bestemmelsen i stk. 1 udmelde sig 

af foreningen med virkning fra udgangen af det kalenderkvartal, i hvilket ophøret finder 

sted. 

 

§ 29. Medlemskabets ophævelse 

Stk. 1. 

Slettelse af et medlemskab finder sted under iagttagelse af ovennævnte tidsfrister fra det 

tidspunkt, hvor betingelserne for medlemskab ifølge nærværende vedtægters § 5 ikke læn-

gere er opfyldt. 
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Stk. 2. 

En medlemsvirksomhed, der træder i betalingsstandsning/rekonstruktion eller tvangsak-

kord, eller hvis bo tages under konkursbehandling eller dødsbobehandling som gældsfragå-

elsesbo eller som træder i likvidation, ophører med at være medlem fra udgangen af det ka-

lenderkvartal, i hvilket denne begivenhed indtræder, medmindre boet erklærer at ville ind-

træde i medlemsforholdet. 

 

Stk. 3. 

Slettelse af medlemskab finder endvidere sted i forhold til medlemmer, der står i restance 

med kontingent for to kvartaler eller derover, eller som er i restance med et tilsvarende be-

løb for andre pligtige ydelser til foreningen. Forinden medlemskabet slettes skal dog skrift-

lig påmindelse have fundet sted. Genoptagelse i foreningen kan kun ske, såfremt restancer-

ne berigtiges, jf. nærværende vedtægters § 5, stk. 4. 

 

Stk. 4. 

Medlemmer, der slettes som følge af kontingentrestance eller anden skyld til foreningen, 

frigøres ikke i den anledning for betaling af det skyldige medlemsbidrag indtil udløbet af 

den ordinære udmeldelsesfrist, jf. nærværende vedtægters § 28, stk. 1. 

 

Stk. 5. 

Medlemmer, der slettes som medlemmer af DI på grund af gæld, slettes også som medlem-

mer af foreningen. Med hensyn til kontingentforpligtelsen i sådanne tilfælde gælder det 

ovenfor i stk. 4. anførte. 

 

§ 30. Eksklusion 

Stk. 1. 

Såfremt et medlem har gjort sig skyldig i grovere eller gentagne overtrædelser af for enin-

gens vedtægter, DI’s vedtægter eller af forbud eller påbud givet af foreningen eller DI, kan 

eksklusion finde sted på generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag. Eksklusionen skal 

dog vedtages med den i § 16, stk. 5 nævnte majoritet. Det ekskluderede medlem er beretti-

get til at indbringe eksklusionen for en i medfør af nærværende vedtægters § 32 nedsat 

voldgiftsret. 

 

Stk. 2. 

Såfremt et medlem ekskluderes af DI i henhold til de herom givne regler i denne organisat i-

ons vedtægter, slettes også medlemskabet af foreningen. Med hensyn til kontingentforplig-

telsen forholdes som i nærværende vedtægters § 29, stk. 4 foreskrevet. 

 

Stk. 3. 

Et medlem, der er ekskluderet, kan kun genoptages med generalforsamlingens godkendelse 

og med godkendelse af DI’s kompetente organer, såfremt eksklusionen  oprindelig er foreta-

get af denne organisation, og først når det forhold, der har givet anledning til eksklusionen, 

er blevet løst på en tilfredsstillende måde. 

 

§ 31. Hæftelse for gæld til foreningen 

Et medlems udmeldelse, slettelse eller eksklusion frigør ikke den pågældende for udeståen-

de gæld til foreningen. 
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KAPITEL 10. VOLDGIFT 
 

§ 32. Voldgift 

Til behandling og afgørelse af sager, der rejses i medfør af § 30 samt andre retlige strids-

spørgsmål mellem foreningen og medlemmerne, nedsættes i hvert enkelt tilfælde en vold-

giftsret, til hvilken de involverede parter hver udpeger ét medlem. 

 

Når den ene part i anbefalet brev har meddelt den anden part navnet på det af ham udpege-

de medlem af voldgiftsretten, har den anden part pligt til i anbefalet brev inden 8 dage efter 

modtagelsen at meddele sin modpart navnet på det af ham udpegede medlem af voldgifts-

retten. Gør han ikke det, overlades udpegelsen af dette medlem til Sø- og Handelsrettens 

præsident. I mangel af enighed herom overlades det præsidenten for Højesteret at udpege 

en opmand, der skal opfylde betingelserne for at kunne beklæde et dommerembede ved de 

ordinære retter, til at fungere som formand for voldgiftsretten. Voldgiftsretten afgør selv sin 

kompetence, den processuelle fremgangsmåde og omkostningernes fordeling. I øvrigt hen-

vises til Lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift. 

 

 

KAPITEL 11. FORENINGENS OPLØSNING OG VEDTÆGTERNES IKRAFT-
TRÆDEN 
 

§ 33. Foreningens opløsning 

Stk. 1. 

Beslutning om opløsning af foreningen træffes af to med højst 14 dages mellemrum afholdte 

generalforsamlinger. Vedtagelse af opløsningen skal her finde sted med den i nærværende 

vedtægters § 16, stk. 3 foreskrevne majoritet. 

 

Stk. 2. 

Det er endvidere en betingelse for gyldigheden af en eventuel beslutning om opløsning, at 

generalforsamlingen forinden har truffet bestemmelse om anvendelsen af foreningens for-

mue og har godkendt en plan for opfyldelse eller afvikling af de af foreningen påhvilende 

økonomiske forpligtelser. 

 

§ 34. Vedtægternes ikrafttræden 

Disse vedtægter træder i kraft den 15. oktober 2011. 
 



13 

 

 


