Vedtægter for
Ribe Amts Vognmandsforening af 2012

(revideret 2018)

1.
1.1

Foreningens navn, hjemsted, virke og formål
Foreningens navn er ”Ribe Amts Vognmandsforening af 2012”.

1.2

Foreningen har kontoradresse på formandens adresse.

1.3

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser.

2.
2.1

Medlemskab
Som medlem kan optages enhver erhvervsdrivende, som fra sit forretningssted i Danmark driver
lovligt erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget interesse i medlemskab, jf. dog
punkt 2.2.

2.2

Som medlem kan endvidere optages følgende:
2.2.1 Medarbejdende børn i forældrenes forretning eller omvendt, såfremt de ikke er medlem af
en fagforening.
2.2.2 Medejere af en forretning med flere indehavere.

2.3

Medlemmerne skal have en aktiv og direkte interesse i udviklingen af aktiviteterne i foreningen.

2.4

Såfremt en forretning drives i kapitalselskabsform, er det selskabet som sådan, der er medlem, og
det skal meddeles foreningen, hvem der repræsenterer selskabet i forretningsanliggender, herunder hvem der har møde, tale- og stemmeret for selskabet, samt hvem der er valgbar på selskabets
vegne. Derudover kan højst èn medarbejdende kapitalejer optages som medlem.

2.5

Enhver der optages som medlem skal underskrive en særlig indmeldelsesblanket. Såfremt ansøgeren driver vognmandsvirksomhed, hvortil tilladelse kræves i medfør af godskørselsloven, skal indmeldelsesblanketten være vedlagt en kopi af godskørselstilladelsen. En køber eller en arving som
driver vognmandsforretning, anses ikke for indtrådt som medlem af foreningen, før kopi af tilladelse er indleveret i kopi til foreningen.

2.6

Ved optagelse i foreningen får det nye medlem udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.

2.7

Det påhviler foreningens medlemmer at give foreningen skriftlig meddelelse om ændring af firma,
navn og/eller adresse samt e-mail adresse.

2.8

Medlemskabet til foreningen ophører automatisk på den tidspunkt det pågældende medlem ikke
længere opfylder betingelserne for optagelse og medlemskab i foreningen.

2.9

Personer som foreningen af særlige grunde ønsker at hædre, kan udnævnes til æresmedlemmer
efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingens beslutning. Æresmedlemmer skal ikke betale
kontingent til foreningen og har desuden møde- og taleret på foreningens møder og generalforsamlinger, men de har ikke stemmeret i foreningens anliggender.

2.10

Medlemmer som på grund af alder, sygdom eller lignende er ophørt med at drive vognmandsvirksomhed, og som heller ikke på anden vis er erhvervsaktive, kan efter bestyrelsens afgørelse optages som passive medlemmer. Passive medlemmer har møde- og taleret på foreningens møder og
generalforsamlinger, men de har ikke stemmeret i foreningens anliggender, ligesom de ikke kan

2.

vælges til tillidsposter inden for foreningen. Passive medlemmer skal betale kontingent, jf. punkt
5.2.
3.
3.1

Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Valget af bestyrelsesmedlemmer foretages på
generalforsamlingen.

3.2

Bestyrelsen skal bestå af aktive medlemmer.

3.3

Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

3.4

De øvrige 6 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår med halvdelen hvert år,
første gang efter lodtrækning. Desuden vælges der hvert år 1. suppleant og 2. suppleant til bestyrelsen. Ved valget af bestyrelsesmedlemmer skal der tilsigtes en geografisk repræsentativ bestyrelse. Genvalg kan finde sted.

3.5

På samme måde vælges 2 revisorer og 2 suppleanter for 2 år ad gangen, således at 1 revisor afgår
hvert år, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

3.6

Bestyrelsen sammenkaldes med rimeligt varsel af formanden, når omstændighederne efter hans
formening tilsiger det, eller såfremt mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

3.7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

3.8

Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal medmindre andet fremgår af vedtægten.

3.9

Over bestyrelsens møder føres en forhandlings- og beslutningsprotokol, der underskrives af de på
bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

3.10

I tilfælde af stemmelighed ved personvalg gør den fungerende formands stemme udslaget. Ved
andre afstemninger er forslaget ikke vedtaget.

4.
4.1

Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen med 6 måneders varsel.

4.2

Bestyrelsen kan med 2/3 flertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer træffe beslutning om at
ekskludere et medlem, der væsentligt tilsidesætter nærværende vedtægter eller i øvrigt tilsidesætter sine forpligtelser over for foreningen, handler til skade for foreningen og/eller ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab.

4.3

Eksklusionen meddeles det pågældende medlem skriftligt.

4.4

Medlemskabets ophør fritager ikke det pågældende medlem for økonomiske forpligtelser over for
foreningen, som hidrører fra tiden før medlemskabets ophør, herunder medlemskontingent som
er forfaldent til betaling.

3.

5.
5.1

Kontingent og indskud
Ved optagelse af nye medlemmer, betaler det nye medlem et indskud.

5.2

Medlemmerne - såvel aktive som passive medlemmer - betaler desuden et medlemskontingent.

5.3

Såvel medlemsindskud samt medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad
gangen.

5.4

Medlemskontingentet betales årligt.

5.5

Indmeldelsesindskud samt indbetalt medlemskontingent tilbagebetales ikke.

5.6

Med henblik på at opretholde en til enhver tid hensigtsmæssig likviditetsreserve skal det tilstræbes, at foreningens formue altid andrager mindst et beløb svarende til de foregående 3 års kontingentindtægter. Foreningens formue skal altid være anbragt på kontantkonto i pengeinstitut under
hensyntagen til indskydergarantiens maksimum.

6.
6.1

Ordinær generalforsamling
Foreningens årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

6.2

Generalforsamlinger indkaldes skriftligt til hvert medlem, hvis adresse fremgår af foreningens medlemsliste. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse
af dagsorden samt revideret regnskab for foreningen. Indkaldelsen kan ske ved almindeligt brev eller pr. e-mail.
Den anførte indkaldelse skal medbringes på generalforsamlingen som legitimation for adgang til
generalforsamlingen.

6.3

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Det indkomne forslag fremlægges på
foreningens kontor til gennemsyn for foreningens medlemmer.

6.4

Det er alene foreningen medlemmer samt de af bestyrelsen indbudte gæster, der har møde og
taleret på generalforsamlingen.

6.5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
6.5.1
Valg af dirigent.
6.5.2
Valg af stemmetæller.
6.5.3
Bestyrelsens beretning om Foreningens forhold og virksomhed i det forløbne år.
6.5.4
Fremlæggelse af årsrapport og ledelsens beretning med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
6.5.5
Valg af bestyrelsesformand (hvert 2. år).
6.5.6
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6.5.7
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
6.5.8
Valg af revisor og suppleant.

4.

6.5.9
6.5.10
6.5.11

Fastsættelse af indskud ved indmeldelse og medlemskontingent for såvel aktive som passive medlemmer.
Behandling af eventuelle indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Eventuelt

6.6

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen, medmindre bestyrelsen
overlader det til generalforsamlingen at udpege en dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes forhandling og vedtagelse.

6.7

Såfremt det ikke står i dirigentens magt at opretholde den fornødne ro og orden på generalforsamlingen er dirigenten berettiget til at afbryde eller afslutte generalforsamlingen. Beslutning herom
skal begrundes af dirigenten i generalforsamlingsprotokollatet.

7.
7.1

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes, når:
7.1.1 det skriftligt forlanges af mindst 1/4 af medlemmerne eller
7.1.2 bestyrelsen finder det påkrævet.

7.2

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde
som anført i punkt 6.2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, herunder indkomne forslag.

7.3

Bestemmelsen i punkt 6.6 vedrørende valg af dirigent m.m. finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinære generalforsamlinger.

8.
8.1

Beslutninger
For såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling gælder følgende:

8.2

Hvert medlem har 1 (én stemme), jf. dog punkt 8.2.1 - 8.2.3.
8.2.1 Alene medlemmer der på tidspunktet for generalforsamlingens/den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse ikke er i restancer overfor foreningen har stemmeret.
8.2.2 Passive medlemmer har ikke stemmeret.
8.2.3 Samme vognmandsforretning kan højst afgive 1 (én) stemme. Vognmandsforretningen afgør selv, hvem der har stemmeret.

8.3

Der kan afgives stemme med skriftlig fuldmagt, idet hvert medlem - udover sin egen stemme – dog
højst kan stemme med 1 (én) fuldmagt.

8.4

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt
der ikke efter nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed. Ved personvalg samt anliggender, hvor medlemmerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, træffes der afgørelse ved relativt simpelt flertal.
Såfremt der ved personvalg er stemmelighed, foretages der omvalg for de kandidater, hvorom
stemmeligheden står. Fører omvalget ikke til en afgørelse, skal formandens stemme være udslagsgivende.

5.

8.5

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af samtlige
stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3
såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede
medlemmer.

8.6

Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er beslutningen i
øvrigt vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen deltagende
stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af de på
generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.

9.
9.1

Restancer
Medlemmernes eventuelle restancer til foreningen – uanset art - inddrives ved bestyrelsens foranstaltning. Bestyrelsen er i den forbindelse berettiget til i nødvendigt omfang at iværksætte inkassoprocedure.

9.2

Foreningen er berettiget til at modregne restancer i et medlems eventuelle tilgodehavende i foreningen.

9.3

Ved et medlems restancer til foreningen udover 2 måneder efter sidste rettidige betalingstidspunkt, kan det pågældende medlem ekskluderes, jf. punkt 4.

9.4
10.
10.1

I tilfælde af restance suspenderes medlemmets medlemsrettigheder, herunder stemmeret på generalforsamling, indtil behørig betaling er sket.
Tavshedspligt
Hvert medlem af foreningen skal stedse overfor 3. mand fortie, hvad det pågældende medlem ved
møder, generalforsamlinger eller på anden vis er blevet vedtaget, med mindre der foreligger myndighedskrav herom eller der gives særskilt tilladelse til offentliggørelse af sådanne oplysninger.

11.
11.1

Tegningsret og hæftelse
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med yderligere ét bestyrelsesmedlem, jf. dog punkt 11.2.

11.2

Ved køb, salg og/eller pantsætning af fast ejendom eller afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse kræves dog underskrift fra bestyrelsesformanden eller næstformanden samt mindst
2/3 af bestyrelsens øvrige medlemmer.

11.3

For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

11.4

Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens
vegne.

12.
12.1

Årsrapport og revision
Foreningens regnskabsår og kontingentår er kalenderåret.

6.

12.2

Første regnskabsår løber fra stiftelsen indtil den 31. december 2012.

12.3

Årsrapporten udsendes til foreningens medlemmer senest samtidigt med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

12.4

Årsrapporten revideres af en revisor, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling for 2
(to) år ad gangen, jf. punkt 3.5.

13.
13.1

Opløsning
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på 2 efter hinanden følgende
lovligt indvarslede generalforsamlinger. Det skal udtrykkeligt fremgår af indkaldelsen, at foreningens opløsning står på dagsordenen, ligesom indkaldelsen skal finde sted med mindst 14 dages
varsel, og vedtagelsen af opløsningen på denne sidste generalforsamling skal ske med 2/3 majoritet.

13.2

På den sidste generalforsamling hvor foreningens opløsning måtte blive vedtaget, skal der samtidig
tages beslutning om, hvem og på hvilken måde dens forpligtelser skal afvikles, og hvorledes foreningens eventuelle formue skal anvendes.

14.
14.1

Tvister
Enhver tvist vedrørende foreningen, herunder fortolkning af vedtægtens ordlyd, bestyrelses og
generalforsamlingens beslutninger m.m. skal - såfremt de ikke kan løses i mindelighed – skal afgøres ved voldgift i Ribe, og i øvrigt i henhold til de af Voldgiftsinstituttets fastsatte bestemmelser
herom.

14.2

Dansk ret skal være gældende.
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Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Hovborg den / 2012.
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