Vedtægter for
Danish Board of District Heating

Som vedtaget på den ordinære generalforsamling
i København, den 31. marts 2016.
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§ 1.
Navn og hjemsted
Stk. 1:

Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Stk. 2:

Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at
træffe beslutning om ændring af denne vedtægts bestemmelse om
hjemstedet, såfremt mindst 5 af bestyrelsens 7 medlemmer stemmer herfor.

§ 2.
Formål og midler
Stk. 1:

Foreningens formål er at virke til fremme af danske erhvervsvirksomheders
eksport af teknisk udstyr, leverancer, licenser, know-how, træning og
uddannelse og lignende samt rådgivning af administrativ, teknisk og finansiel
karakter i forbindelse med etablering og drift af fjernvarmeanlæg og
fjernkøleanlæg i udlandet.
Foreningens formål skal opnås ved, at foreningen formidler informationer til
udlandet om dansk fjernvarme- og fjernkøleproduktion og om fjernvarmens
og fjernkølingens muligheder for at løse miljø- og energiproblemer i
almindelighed og specielt om medlemskredsens evne til at løse sådanne
opgaver.
Endvidere skal foreningen formidle kontakt og fremme samarbejde mellem
medlemskredsen og relevant organisationer, foreninger og lignende.
Foreningen overholder alle gældende love, herunder – men ikke
begrænset til – konkurrencelovgivningen.

Stk. 2:

Ved fjernvarmeanlæg og fjernkøleanlæg forstås i denne forbindelse alle
former for produktions-, transmissions- og distributionsanlæg samt
brugerinstallationer.

§ 3.
Medlemskab
Stk. 1:

Som medlemmer kan optages danske erhvervsvirksomheder, der som et
væsentligt led i erhvervsudøvelsen producerer teknisk udstyr til
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fjernvarmeanlæg eller fjernkøleanlæg, udfører anlæg til fjernvarme eller
fjernkøling, tilbyder træning og uddannelse eller yder rådgivning af
administrativ, teknisk og finansiel karakter i forbindelse med etablering eller
drift af sådanne anlæg.
Stk. 2:

Endvidere kan optages danske fjernvarmeselskaber og fjernkøleselskaber og
andre, som arbejder for fremme af eksport af dansk fjernvarme- eller
fjernkøleteknologi.

Stk. 3:

Foreningens bestyrelse træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøgning om
medlemskab skal imødekommes.

Stk. 4:

Ved bestyrelsens afgørelse herom skal det påses, at nedennævnte kriterier
opfyldes af ansøgeren, uden af opfyldelsen at samtlige kriterier dog skal
være en ufravigelig betingelse.
a.

Ansøgeren skal have fast forretningssted i Danmark.

b.

Ansøgerens produktion eller ydelser skal i væsentligt omfang være
danske.

c.

Ansøgerens produktion og andre ydelser skal fremme dansk
beskæftigelse.

d.

Ansøgerens produktion og andre ydelser skal fremme eksport af dansk
fjernvarme- eller fjernkøleteknologi.

Hvis samtlige kriterier ikke er opfyldt, og bestyrelsen alligevel imødekommer
ansøgningen, kan medlemskabet gøres betinget af godkendelse på den
nærmest efterfølgende generalforsamling.
Stk. 5:

I tilfælde, hvor en erhvervsvirksomhed drives i selskabsform, er
medlemsskabet knyttet til selskabet som sådant og ikke til selskabets
indehavere eller ledere.

Stk. 6:

Såfremt bestyrelsen nægter en ansøger medlemskab, kan to medlemmer af
foreningen ved henvendelse til formanden senest 31. december i det
pågældende kalenderår forlange bestyrelsens afgørelse sat på dagsordenen
til afstemning på førstkommende generalforsamling.
Afstemningen skal være hemmelig.

§ 4.
Udmeldelse
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Stk. 1:

Udmeldelse af foreningen eller en fokusgruppe skal ske skriftligt med et halvt
års varsel til den 31. december.

Stk. 2:

Såfremt et medlem opsiger sit medlemskab senest 4 uger efter afholdelse af
en ordinær generalforsamling, betaler medlemmet for fratrædelsesåret et
kontingent, som ikke overstiger forudgående års kontingent.

§ 5.

Eksklusion
Stk. 1:

Eksklusion af et medlem kan ske efter bestyrelsens beslutning, såfremt
mindst 5 af bestyrelsens 7 medlemmer stemmer herfor. Eksklusionen har
omgående virkning. Det ekskluderede medlem har ret til ved en afstemning
uden krav om kvalificeret flertal at forlange eksklusionen prøvet ved den
førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
Afstemningen på generalforsamlingen skal være hemmelig.

§ 6.
Kontingent
Stk. 1:

Medlemskontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder til betaling med et a conto beløb svarende
til halvdelen af det forudgående års kontingent den 1. januar og den
resterende del den 1. juli.
Ved indmeldelse i et kalenderår beregnes et forholdsmæssigt kontingent,
svarende til antallet af resterende måneder i kalenderåret inklusive den
måned, hvori indmeldelsen er sket.

Stk. 2:

Det påhviler bestyrelsen i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling
at angive bestyrelsens forslag til medlemskontingentets størrelse.

Stk. 3:

Fjernvarmeselskaber, fjernkøleselskaber og andre medlemmer, der ikke
hører til kategorien ”Erhvervsvirksomheder”, betaler nedsat kontingent efter
generalforsamlingens nærmere beslutning. Beslutningen træffes på grundlag
af bestyrelsens indstilling.
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Medlemmer med færre end 30 fjernvarmerelaterede ansatte, der hører til
kategorien ”Erhvervsvirksomheder” betaler ligeledes nedsat kontingent, og
for medlemmer af denne kategori med 10 eller færre fjernvarmerelaterede
ansatte nedsættes kontingentet yderligere. Nedsættelsen af kontingentet
sker efter generalforsamlingens nærmere beslutning, som træffes på
grundlag af bestyrelsens indstilling.
Herudover betaler medlemsvirksomheder, hvori et andet medlem har
majoritetsindflydelse, nedsat kontingent efter generalforsamlingens nærmere
beslutning, som træffes på grundlag af bestyrelsens indstilling.
Alle øvrige medlemmer betaler fuldt kontingent.
Til antallet af ansatte henregnes, hvor bestyrelsen skønner det rimeligt, også
de ansatte i de juridisk selvstændige virksomheder, som medlemsvirksomheden ved forretningsmæssig tilknytning repræsenterer.
Et medlem, der mener at være berettiget til medlemskab til nedsat
kontingent, men af bestyrelsen er blevet pålagt at betale fuldt kontingent, kan
indbringe bestyrelsens afgørelse til afstemning på en generalforsamling.

Stk. 4:

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte, at nye
medlemmer det første år tilbydes et nedsat kontingent.

Stk. 5:

Kontingent til foreningen opkræves halvårligt.

§ 7.
Generalforsamlingen
Stk. 1:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts
måned.

Stk. 3:

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens årsberetning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Aktivitetsplan og forslag til revideret budget og fastsættelse af endeligt
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kontingent for indeværende kalenderår samt foreløbigt budget og
fastsættelse af foreløbigt kontingent for de efterfølgende kalenderår.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra foreningens bestyrelse og/eller medlemmer.
8. Eventuelt.
Stk. 4:

Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være
formanden i hænde senest den 31. december det foregående år.

Stk. 5:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller
efter skriftlig anmodning til formanden fra mindst 1/4 af samtlige medlemmer.

Stk. 6:

Indkaldelse til generalforsamling skal foretages med mindst 3 ugers varsel
ved almindeligt brev til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde
dagsorden, forslag, meddelelse om afgående bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter, herunder liste over kandidater til valg til bestyrelse og
suppleanter, samt revideret årsregnskab, aktivitetsplaner og budget.

Stk. 7:

Ret til at møde på generalforsamlingen har ethvert medlem og/eller
repræsentant for dette.

Stk. 8:

Ved stemmeafgivning har hvert medlem én stemme.
Et medlem kan afgive sin stemme på generalforsamlingen gennem skriftlig
fuldmagt meddelt et andet af foreningens medlemmer, men et medlem kan
kun stemme for to andre medlemmer.

Stk. 9:

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpel majoritet. Dog
kræves til en vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst halvdelen af
foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer
afgives for vedtægtsændringerne. Opnår forslag om vedtægtsændringer den
krævede majoritet af de afgivne stemmer, men er generalforsamlingen i
henhold til foranstående ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny
ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 4 uger derefter med
vedtægtsændringsforslaget som eneste punkt på dagsordenen. Til
vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling kræves alene, at
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 10:

Der føres protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen.

§ 8.
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Bestyrelsen (valg)
Stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages for to år ad gangen, idet 3 respektive 4 medlemmer af
bestyrelsen afgår hvert år.
Et bestyrelsesmedlem kan højst vælges 2 gange i rækkefølge. Bestyrelsesmedlemmet er personligt valgt.
Medlemskategorien "Fjernvarmeselskaber, fjernkøleselskaber og andre" kan
tilsammen kun være repræsenteret med ét medlem i bestyrelsen.

Stk. 2:

Indstilling til valg til bestyrelsen
Hver medlemsvirksomhed kan indstille 1 kandidat til bestyrelsen, idet hver
medlemsvirksomhed kun kan repræsenteres med 1 medlem i bestyrelsen.
Indstillingen sker skriftligt.
Indstillingerne skal være formanden i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen.

De indstillede medlemsrepræsentanter opstilles på bestyrelsens liste over
kandidater.
Stk. 3:

Afstemning
Valg til bestyrelsen foregår ved hemmelig afstemning på generalforsamlingen
og på den måde, at hvert medlem sætter kryds ud for det antal kandidater,
der skal vælges. Der kan maksimalt sættes ét kryds ud for hver kandidat.

Stk. 4:

Suppleanter
Til bestyrelsen vælges yderligere 3 suppleanter. Valget foregår på den måde,
at der opstilles de kandidater, der ikke opnåede valg til bestyrelsen.
Ved valget af suppleanter, der foregår ved hemmelig afstemning, kan der
stemmes på indtil 3 kandidater, og de 3 kandidater, der har fået flest
stemmer, er valgt, og i anførte række.
Såfremt der ved indstillingsproceduren ikke kan opstilles et tilstrækkeligt
antal kandidater til suppleantposterne, kan bestyrelsen anmode
medlemsvirksomheder om at udpege kandidater til suppleantvalget.

Stk. 5:

Konstituering
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Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære
generalforsamling med formand og næstformand, som begge vælges for et
år ad gangen.
Stk. 6:

Et medlem af bestyrelsen skal fratræde, såfremt den virksomhed, hvortil
medlemmet er knyttet, ophører, melder sig ud af foreningen eller hvis
medlemmet mister sin tilknytning til en medlemsvirksomhed uden at opnå
tilknytning til en anden, der tillige er medlem af foreningen.
Suppleanten indtræder i bestyrelsen i den valgte rækkefølge ved et
bestyrelsesmedlems urettidige afgang og forbliver siddende som bestyrelsesmedlem indtil den ordinære generalforsamling, hvor det afløste
bestyrelsesmedlem normalt ville fratræde.

Stk. 7:

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 2 af bestyrelsens
medlemmer fremsætter anmodning herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens
medlemmer er til stede, herunder formanden eller næstformanden.
Ved afstemninger i bestyrelsen gør formandens, respektive
næstformandens, stemme udslaget i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 8:

Bestyrelsen kan knytte særligt sagkyndige til sig som kommitterede. Disse
har ikke stemmeret i bestyrelsesanliggender.

Stk. 9:

Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.

Stk. 10:

Kompetence og ansvar
Bestyrelsen leder foreningen og hæfter under ansvar overfor
generalforsamlingens beslutninger i alle forhold for så vidt afgørelsen af
disse ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen.

Stk. 11:

Ledelse
Bestyrelsen kan ansætte en direktør til ledelse af foreningens daglige
arbejde.
Direktøren har ret til at antage lønnet medhjælp til den praktiske udførelse af
foreningens arbejde.

Stk. 12:

Såfremt der tillægges bestyrelsesmedlemmer honorar, skal dette fremgå af
regnskabet som en særskilt post.
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§ 9.
Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening eller direktøren i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

§ 10.
Hæftelse
Stk. 1:

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser overfor
tredjemand.

Stk. 2:

Overfor foreningen hæfter hvert medlem kun med sit medlemskontingent.

Stk. 3:

Medlemmerne har ved udtræden af foreningen ikke ret til at få udbetalt
nogen andel af foreningens formue.

§ 11.
Regnskabet
Stk. 1:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2:

Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte statsautoriserede
revisor.

§ 12.
Opløsning
Stk. 1:

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes, hvis forslag herom
vedtages efter de for vedtægtsændringer gældende regler.

Stk. 2:

I tilfælde af foreningens opløsning udpeges en likvidator.

Stk. 3:

Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af den efter
likvidationens afslutning konstaterede formue.

§ 13
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Disse vedtægter træder i kraft, når de er endeligt vedtaget på en generalforsamling, jfr. § 7, stk. 9.

