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Vedtægter

for

Foreningen af danske gaveartikel- og brugskunstleverandører

s1

Navn oq hiemsted

) 1.1. Foreningen af danske gaveartikel- og brugskunstleverandører

1.2. Foreningen har hjemsted i Danmark.

s2

Formål

2.1. Foreningen skal virke for fremme af afsætningen af medlemmernes og branchens produkter.

2.2. Foreningen skaltilstræbe at være branchens samlingspunkt og talerør.

2.3. Foreningen skal tage initiativ til aktiviteter til støtte for medlemmerne.
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) Betinselser for medlemskab

3.1. I foreningen kan kun optages virksomheder domicileret i Danmark, og som er producent,
grossist eller agent inden for branchen.

3.2. Bestyrelsen har mulighed for at optage virksomheder eller personer, som ikke falder ind
under 3.1., dog skal første efterfølgende generalforsamling bekræfte optagelser af denne art.

3.3. I forbindelse med indmeldelse betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen.

3.4. Udmeldelse af foreningen skal ske pr. anbefalet brev til sekretariat og får virkning fra
førstkommende kalenderår.
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Eksklusion

4.1. Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion. Beslutningen om eksklusion har kun virkning,
såfremt mindst 213 af bestyrelsens medlemmer stemmer for beslutningen

4.2. Bestyrelsens beslutning om eksklusion af et medlem kan af det pågældende medlem
indbringes til endelig afgørelse på den nærmest følgende generalforsamling.

4.3. Er et forfaldent kontingent trods gentagende påkrav ikke betalt, ekskluderes medlemmet
uden hensyn til 4.1.

s5

Generalforsamlinq

5.1. Generalforsamlingen erforeningens øverste myndighed

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned, og dagsorden skal omfatte
følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indskud.

5. Valg af bestyrelse og suppleant.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. lndkomne forslag.

8. Eventuelt.

5.3. lndkaldelse til en generalforsamling skal foretages med mindst 6 ugers varsel ved almindeligt
brev til medlemmerne.

5.4. Forslag til dagsorden skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være
formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

5.5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller efter skriftlig
anmodning til formanden fra mindst /¿ af samtlige medlemmer.
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5.6. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de(t) forslag, der har foranlediget

dens indkaldelse og som fremgår af skriftlig indkaldelse.

5.7. Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal. Dog gælder følgende regler
for vedtægtsændringer:

Pkt. 1: Såfremt den samlede bestyrelse går ind for vedtægtsforslaget, kræves kun simpelt
flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

Pkt.2. Går bestyrelsen ikke fuldtalligt ind for forslaget, kræves det, at mindst 213 af de
afgivende stemmer afgives for vedtægtsændringen.

5.8. Hvert medlem har een stemme, som afgives ved personligt fremmøde. Stemmen kan afgives
gennem skriftlig fuldmagt meddelt et andet af foreningens medlemmer.

5.9. Over forhandlingerne på generalforsamlingenfører sekretariatet protokol, der underskrives af
bestyrelsen og dirigenten.

s6

Bestvrelsen

6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer og en suppleant, som vælges på en
generalforsamling. Bestyrelsen kan endvidere udpege en suppleant, der udpeges for et
foreningsår.

6.2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 âr. Genvalg kan finde sted.

6. 3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

6.4. Bestyrelsen holder mØde, så ofte formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

6.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, herunder formanden
og/eller næstformanden.

6.6. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne.

6.7. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens
stemme afgørende.

6.8. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte underudvalg i det omfang, den finder det nødvendigt.

6.9. Bestyrelseshonorar fastlægges på ordinær generalforsamling.

6.10. Direkte omkostninger iforbindelse med bestyrelsesarbejde kan godtgøres irimeligt omfang.

6.1 1 . Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres protokol, der underskrives af samtlige
ti lstedeværende medlem mer.
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Sekretariatet

7.1. Foreningens sekretariatsarbejde, inklusive den regnskabsmæssige administration, varetages
af en af bestyrelsen ansat medarbejder, valgt af organisationen eller lignede.

7.2. Sekretariatets udgifter betales af foreningen.
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Kontinqent

8.1. Kontingentets størrelse for det efterfølgende år fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling.

8.2. Kontingentopkrævning udsendes pr. 1. januar med betalingsfrist senest 14 dage efter
udsendelse.

8.3. Nye medlemmer betaler indskud og kontingent ved indmeldelse

8.4. Medlemmer, der udtræder af foreningen, har intet krav på foreningens formue eller på
refusion af indskud og/eller kontingent.

se

Teoninq

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller næstformanden og et
bestyrelsesmedlem i foreningen.

Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens
bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse.

s10

Reqnskaber

Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskaber revideres af
foreningens revisor inden generalforsamlingen. Det af revisor reviderede og underskrevne
regnskab forelægges bestyrelsen til underskrift inden generalforsamlingen.
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Opløsninq

Foreningen kan opløses efter de for vedtægtsændringer gældende regler

I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens
formue.

Vedtægter med ændringer godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

København, den 12. marts 2014

Christian Storm
Kasserer
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) Peter Laursen
Bestyrelsesmedlem
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Besty edlem
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