Vedtægter for Danske Råstoffer

1. Navn og hjemsted
1.1. Foreningens navn er ”Danske Råstoffer”
1.2. Foreningens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K.
2. Formål
2.1. Foreningens formål er at samle virksomheder inden for dansk råstofindustri og
lignende virksomheder i Danmark uanset størrelse og geografi. Foreningen skal
have særlig fokus på forsyningssikkerhed, kvalitet, miljø & sikkerhed samt
samfundsøkonomi
2.2. Foreningen skal:
1.

Repræsentere branchen overfor politikere, embedsmænd, myndigheder og
andre væsentlige interessenter

2.

Skabe forståelse for samfundsværdien af råstofindvinding i Danmark

3.

Øge bevidstheden om værdien af forsyningssikkerhed, kvalitet, miljø og
arbejdsmiljø

4.

Være et naturligt og kompetent forum for samarbejde med offentlige
myndigheder i stat, regioner og kommuner og på sigt i EU

5.

Højne synligheden overfor kunder, samfundet og (kommende) medarbejdere

6.

Sikre løbende information om brancherelevante emner til medlemmerne

7.

Kunne danne rammen (f.eks. arbejdsgrupper, udvalg og arrangementer) for
alle interessenter, herunder offentlige myndigheder, rådgivere og kunder, der
ønsker at bidrage til udviklingen af danske råstoffer

8.

Oprette og vedligeholde forbindelsen med beslægtede danske og udenlandske
organisationer

9.

Formidle et kollegialt samarbejde og netværk blandt foreningens medlemmer

3. Medlemmer
3.1. Som medlem kan optages enhver virksomhed, der beskæftiger sig med salg
og/eller indvinding af råstoffer
3.2. Som associeret medlem uden stemmeret kan optages organisationer,
myndigheder, rådgivere og andre virksomheder med interesse for råstofindvinding
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3.3. Anmodning om medlemskab sendes til foreningens sekretariat. På næstfølgende
bestyrelsesmøde kan bestyrelsen i enstemmighed optage ansøgeren som
medlem, henholdsvis som associeret medlem
3.4. En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis det ikke lever op til god
håndværksmæssig skik og virksomhedsførelse
3.5. Udmeldelse af foreningen kan ske med 6 måneders varsel til en 1. januar. Ved
udmeldelse og eksklusion betales kontingent ikke tilbage
4. Kontingent
4.1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed
4.2. Kontingentet for associerede medlemmer udgør 5.000 kr. pr. år
4.3. Kontingentet for medlemmer betales halvårligt forud. For associerede medlemmer
betales det årlige kontingent i januar for det kommende år
4.4. Kontingent opkræves af sekretariatet
4.5. Kontingentet udgør 0,4 % af medlemsvirksomhedens årlige lønsum til
råstofindvinding
4.6. Der er et minimumskontingent for medlemskab af foreningen på 3.000 kr. pr. år
4.7. I medlemsvirksomhedens årlige lønsum indgår ikke aflønningen af den
administrerende direktør. Alle direkte og indirekte lønomkostninger til
medarbejdere beskæftiget med salg og/eller indvinding af råstoffer, herunder
kontor-, laboratorie- og vedligeholdelsespersonale samt øvrige, indgår i
medlemsvirksomhedens lønsum
5. Generalforsamling
5.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Kun den kan vedtage,
ændre eller ophæve lovbestemmelser vedrørende foreningen. Ordinær
generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af juni måned. Indkaldelsen
sker skriftligt (eller pr. mail) til medlemmerne mindst 3 uger før generalforsamlingen
holdes. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
sendes til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen. Indkaldelse skal
indeholde dagsorden og evt. forslag, som bestyrelsen ønsker behandlet
5.2. Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:
1.

Valg af dirigent

2.

Forelæggelse af beretning
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3.

Godkendelse af regnskab og budget

4.

Fastsættelse af kontingent for medlemmer og associerede medlemmer

5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

6.

Valg af revisor samt revisorsuppleant

7.

Behandling af forslag

8.

Eventuelt

5.3. Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål om
forsamlingens ledelse og afstemning
5.4. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Alle beslutninger tages ved
simpel stemmeflerhed. Dog kræver ændringer af foreningens vedtægter at mindst
2/3 af stemmerne på en generalforsamling stemmer for ændringerne
5.5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver simpel
stemmeflerhed, når halvdelen af foreningens medlemmer er til stede eller
repræsenteret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig over for forslag, der kræver
2/3 stemmeflerhed, når 2/3 af foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret
5.6. Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, sammenkaldes en ny
generalforsamling, som kan tage beslutning uafhængig af antallet af tilstedeværende
og repræsenterede medlemmer
5.7. Det er medlemmets pligt at møde på generalforsamlingen, dog er det tilladt
gennem en fuldmagt at lade sig repræsentere ved en anden mødeberettiget
5.8. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når
mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har sendt anmodning om det til bestyrelsen.
Anmodningen skal indeholde en kort begrundelse for indkaldelsen og for de
forslag, der skal behandles. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal
ske inden 3 uger fra anmodningen er modtaget eller bestyrelsens beslutning tages
op med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne
6. Ledelse
6.1. På generalforsamlingen vælges foreningens bestyrelse, der består af 6
virksomhedsrepræsentanter samt to suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges
for to år, således at der hvert år afgår det halve antal medlemmer efter tur. Genvalg
kan finde sted. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder og afgående fratræder
umiddelbart efter generalforsamlingen
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6.2. På det første bestyrelsesmøde efter en ordinær generalforsamling, vælger
bestyrelsen en formand og en næstformand
6.3. Bestyrelsen fastlægger de overordnede principper og holdninger til, hvordan
foreningens formål skal opnås
6.4. Bestyrelsen udpeger personer til undervalg
6.5. Til foreningens daglige, administrative ledelse etableres der et sekretariat med
reference til bestyrelsen
6.6. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens, og i dennes fravær
næstformandens, stemme afgørende
7. Tegning
7.1. Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af et medlem af
bestyrelsen sammen med lederen af sekretariatet. Bestyrelsen kan give lederen af
sekretariatet fuldmagt til at disponere i det daglige
8. Regnskab
8.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af en
ekstern revisor, der vælges på generalforsamlingen
9. Opløsning
9.1. Foreningen opløses ved en beslutning om det på en generalforsamling, hvor
mindst 2/3 af samtlige, stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Opnås et
sådant flertal ikke, men er der stadig ønske om opløsning, indkaldes inden for to
måneder til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan besluttes ved simpelt
flertal blandt de fremmødte medlemmer. Ved opløsning udloddes en evt. formue til
medlemmerne

Senest revideret på generalforsamlingen den 20. juni 2014.
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