VEDTÆGTER
FOR

Udviklingsforeningen

Udviklingsforeningen
§1

Foreningens navn er: Udviklingsforeningen.
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
Foreningens adresse er: Reventlowsgade 14, 2. th., 1651 København V

§2

Foreningen er oprettet ved årsmødebeslutning den 23. maj 1977.

§3

Foreningens formål er:
At samle de kooperative byggevirksomheder og understøtte medlemsvirksomhedernes interesser og behov indenfor uddannelse, efteruddannelse, faglig/teknisk
udvikling samt varetage og fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser.
At varetage samarbejdet med de øvrige bygge- og anlægsorganisationer i Danmark.
At støtte nyudvikling af produkter eller andre nye initiativer indenfor den kooperative bevægelse.
Foreningen kan tillige finansiere undersøgelser, herunder markedsanalyser, forsøgsprojekter, uddannelse, virksomhedsudvikling og -etablering.

§4

A. OPTAGELSE:
Som medlem kan alene optages byggefagsvirksomheder, som er medlemmer af
Kooperationen.
B. OPHØR:
Medlemskabet ophører ved udmeldelse af Kooperationen.
C. KONTINGENTET:
Årsmødet fastsætter kontingentet.
Kontingentet opkræves hvert år pr. 1.1.

§5

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på op til 10 medlemmer.
Bestyrelsen sammensættes sådan, at den afspejler alle de håndværksfag medlemmerne repræsenterer med 1 medlem for hvert fag.
Fagene er for tiden:
Blikkenslager, Maler, Boligservice, Industri, Tømrer og Murer/Entreprenør.
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For så vidt angår koncerner kan den samme koncern aldrig besætte mere end 1
plads i bestyrelsen, selv om koncernen måtte bestå af virksomheder med for
skellige fagspecialer. I forbindelse med valg til bestyrelsen beslutter en koncern
selv, indenfor hvilket fag man vil søge en evt. bestyrelsesplads.
For at være valgbar til foreningens bestyrelse skal man være erhvervsaktiv i en
medlemsvirksomhed.
Valget ophører, hvis man ikke længere er ansat i en medlemsvirksomhed.
I det tilfælde at et valg således ophører, udpeger bestyrelsen en suppleant, indtil
nyvalg kan finde sted.
Tilsvarende gælder for poster, hvortil Udviklingsforeningen udpeger repræsentanter.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen vælges hvert andet år, og halvdelen af bestyrelsen vælges hvert andet år.
Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter årsmødet sig selv med formand og
næstformand.
Bestyrelsen varetager foreningens interesser udadtil og indadtil.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§6

Bestyrelsen kan anvende foreningens kapital til de ovenfor anførte formål ved at
yde tilskud eller lån, stille garanti eller tegne ansvarlig kapital herunder aktie-, anparts- og ansvarlig indskudskapital mv., ligesom foreningen selv kan afholde udgifter til diverse undersøgelser, uddannelsesaktiviteter, forsøg mv.

§7

Bestyrelsen afgør endeligt, hvilke virksomheder der evt. skal modtage støtte fra
foreningen og i bekræftende fald hvor meget, samt vilkårene for støtten, herunder foreningens indflydelse i den støttede virksomhed, forrentning af lån, ansvarlig lånekapital mm.

§8

En medlemsvirksomhed har ingen krav på foreningen, herunder krav på udbetaling af allerede indbetalte beløb, renter eller lignende, såfremt den pågældendes
medlemskab ophører, uanset hvad årsagen hertil måtte være.

§9

Ordinært årsmøde afholdes én gang årligt i 1. kvartal. Ekstraordinært årsmøde
kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, med angivelse af grund. I
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sidstnævnte tilfælde skal årsmødet afholdes senest 2 uger efter modtagelsen af
begæringen herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel. Med
indkaldelsen til det ordinære årsmøde skal endvidere følge foreningens regnskab.
Årsmødet er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
Forhandlingerne på årsmødet ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
På det ordinære årsmøde aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
Endvidere vælges der på hvert 2. årsmøde en statsautoriseret revisor for 2 år ad
gangen.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning, skal indsendes
skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før årsmødet.
Årsmødets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet
følger af nærværende vedtægt.
På årsmødet har hver medlemsvirksomhed 1 stemme.
Medlemsvirksomheder, der står i kontingentrestance, har ikke stemmeret på
årsmødet.
§ 10

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet skal før det ordinære årsmøde være revideret af en statsautoriseret
revisor.

§ 11

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand sammen med yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 12

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på et årsmøde med ¾ af
de afgivne stemmer.
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Ændring af vedtægterne kan kun ske, såfremt der 14 dage før årsmødet, i en udsendt dagsorden, udtrykkeligt er anført, hvilke vedtægtsændringer mm. der ønskes foretaget.
§ 13

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på et årsmøde med ¾ majoritet
blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde et nyt årsmøde, på hvilket opløsning kan vedtages med ¾ majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
I tilfælde af opløsning af foreningen, skal eventuelt overskydende formue anvendes efter generalforsamlingens beslutning.
Vedtaget den 11. december 1985 samt vedtægtsændring vedtaget på årsmøde
den 14. maj 2002 og ændringer den 29. maj 2008, d. 22. maj 2014 og den 21. maj
2015.

