Vedtægter – Civilsamfundets Brancheforening

§ 1 – Foreningens navn
Foreningens navn er Civilsamfundets Brancheforening.
Dens hjemsted er København.
§ 2 – Formål
Foreningens formål er at fremme bedre rammevilkår for frivillige civilsamfundsorganisationer
indenfor det sociale område og sundhedsområdet, der er kendetegnet ved at levere ikke-visiterede
ydelser, at have en sammensat økonomi, at arbejde med frivillige og at virke til gavn for mennesker i vanskelige livssituationer.
Foreningen har fokus på at fremme bedre rammevilkår for organisationernes aktiviteter i Danmark.
Foreningens formål er ligeledes at facilitere et godt samarbejde organisationerne imellem om relevante dagsordener af fælles interesse og at sikre dem en stærk fælles stemme i samfundsdebatten.
Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser gennem dialog og forhandling med det politiske system og andre, eksempelvis kommercielle aktører, gennem informations- og pressearbejde samt gennem samarbejde med Dansk Erhverv.
§ 2 – Stk. 2:
Foreningen er medlem af Dansk Erhverv og sekretariatsbetjenes af Dansk Erhverv.
§ 3 – Medlemskab i foreningen
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Som medlemmer kan optages civilsamfundsorganisationer indenfor det sociale område og sundhedsområdet, der er kendetegnet ved at have en sammensat økonomi og der typisk leverer ikkevisiterede ydelser, arbejder med frivillige og virker til gavn for mennesker i vanskelige livssituationer.
Som medlemmer af foreningen kan optages organisationer, der opfylder nedenstående medlemskrav:
•

at medlemmers primære formål er inden for områder, som beskrevet i § 3.

•

bakker op om foreningens formål, jf. § 2.

•

er medlem af Dansk Erhverv.

•

overholder de på generalforsamlingen til enhver tid vedtagne retningslinjer.

•

overholder gældende lovgivning i øvrigt, herunder om behandling af persondata og indhentelse af børneattester, samt almindeligt gældende etiske principper om tavshedspligt,
samtykke, fuldmagt, repræsentation, habilitet og ligebehandling.

•

har udfyldt og underskrevet foreningens ansøgningsskema om medlemskab

•

er uafhængige af partipolitiske samt økonomiske interesser

§3 – Stk. 2:
Begæring om optagelse indgives til foreningens sekretariat i Dansk Erhverv, der forelægger sagen
for bestyrelsen til beslutning om optagelse. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse med almindeligt flertal. Ansøgeren har krav på en skriftlig begrundelse for bestyrelsens afvisning af anmodningen om medlemskab.
§3 – Stk. 3:
Afviser bestyrelsen at optage en ansøger i foreningen, kan ansøgeren fordre afgørelsen forelagt på
den førstkommende ordinære generalforsamling, der kan omgøre bestyrelsens beslutning med
mindst ¾ flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen. Afviste ansøgere kan tidligst
indgive ansøgning i det efterfølgende kalenderår, og kan alene indgive en ny ansøgning om medlemskab en gang pr. kalenderår.
§3 – Stk. 4:
Ansøgeren kan først betragtes som medlem, når bestyrelsen eller en generalforsamling har godkendt anmodningen om optagelse i foreningen, samt at ansøgeren har indbetalt kontingent som
specificeret i den tilsendte faktura fra foreningen.
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§3 – Stk. 5:
Organisationer med snitflader til foreningens medlemmer og formål som beskrevet i §2 og §3 stk.
1, der ønsker at bakke op om organisationens formål, herunder ISOBRO og Selveje Danmark, kan
som observatører deltage i foreningens aktiviteter, dog uden stemmeret og valgbarhed. Øvrige observatørposter afgøres af bestyrelsen.
§ 4 – Ophør af medlemskab
Medlemskabet ophører:
A) – ved organisationens ophør
B) – ved udmeldelse, der alene kan ske til den 31. 12. og med forudgående varsel på mindst seks
måneder. Anmodning om udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat
C) – ved slettelse på grund af restance i henhold til § 9
D) – ved eksklusion hvis de i § 3 angivne medlemskrav ikke overholdes/ længere er opfyldt.
§4 – Stk. 2:
Beslutning om eksklusion efter § 4 træffes af bestyrelsen med almindeligt flertal. Det pågældende
medlem er forpligtet til at oplyse om ethvert forhold, som bestyrelsen skønner, har betydning for
bestyrelsens behandling af eksklusionssagen. Bestyrelsen har med hensyn til sådanne oplysninger
tavshedspligt.
§4 – Stk. 3:
Det ekskluderede medlem kan derefter, inden for en måned fra bestyrelsens beslutning er meddelt det ekskluderede medlem, meddele foreningens sekretariat, at man ønsker eksklusionen indbragt for den førstkommende generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), der kan omgøre
bestyrelsens beslutning med mindst ¾ flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen. I
perioden fra en eksklusion af bestyrelsen til en generalforsamling eventuelt omgør beslutningen,
er det ekskluderede medlem ikke at betragte som medlem af foreningen.
§4 – Stk. 4:
Udtrådte medlemmer har intet krav på andel af foreningens formue og kan ikke kræve kontingent
tilbagebetalt.
§ 5 – Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
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Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af 2. kvartal. Den varsles af sekretariatet med seks uger ved e-mail til hvert enkelt medlem.
Forslag fra medlemmerne samt opstilling til bestyrelsen skal, for at komme til behandling på den
ordinære generalforsamling, være indsendt til sekretariatet senest fire uger før generalforsamlingen. Invitation til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden skal være medlemmerne i
hænde, ved brev eller e-mail, senest to uger før generalforsamlingen.
§5 – Stk. 2:
Den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende dagsordenspunkter:
1) – Valg af dirigent
2) – Formandens beretning
3) – Godkendelse af regnskab
4) – Orientering om budget og vedtagelse af kontingent
5) – Vedtagelse af overordnede fokusområder for det kommende år
6) – Behandling og afstemning om indkomne forslag
7) – Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) – Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge
9) – Valg af 2 revisorer
10) – Eventuelt
§5 – Stk. 3:
Der tilstræbes ved valg til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 2, en sammensætning, der sikrer diversitet, så
der er repræsentation af små og store medlemmer samt medlemmer inden for forskellige områder af medlemskredsen.
Bestyrelsen består som udgangspunkt af 7 medlemmer. Hvis der blandt de valgte kandidater på
generalforsamlingen ikke er mindst én organisation, der repræsenterer de 25 pct. mindste medlemmer i medlemskredsen samt mindst en organisation, der repræsenterer de 25 pct. største
medlemmer i medlemskredsen, suppleres bestyrelsen med den/ de kandidater, der har fået flest
stemmer inden for den/de manglende kategorier. Hvis der ikke er opstillet kandidater i de manglende kategorier, sker der ingen supplering for den pågældende valgperiode.
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Hvis der ikke er nok kandidater til at fylde alle 7 pladser i bestyrelsen, kan op til 2 af pladserne
være vakante til næste ordinære generalforsamling.
Organisationerne kategoriseres efter størrelse på baggrund af data for lønsum indberettet til
Dansk Erhverv for det seneste kalenderår.

§5 – Stk. 4:
Generalforsamling er beslutningsdygtig uagtet antal deltagere. Såfremt under halvdelen af medlemmerne er tilstede, kræves der ¾ flertal for at kunne vedtage forslag og ændringer.
§5 – Stk. 5:
Alle beslutninger træffes almindeligvis ved simpel stemmeflerhed, idet dog vedtægtsændringer og
afgørelser efter følgende bestemmelser kræver mindst ¾ flertal blandt de repræsenterede stemmer:
§ 3, stk. 3 (Optagelse),
§ 4, stk. 3 (Eksklusion) og
§ 10, stk. 1 (Foreningens ophør)
§5 – Stk. 6:
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.
Stemmeret fortabes af medlemmer, der ikke har betalt skyldige ydelser til foreningen for det seneste regnskabsår.
§5 – Stk. 7:
Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre der begæres skriftlig afstemning. Dog gennemføres der altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvor der er flere kandidater, end der kan
vælges. Ved skriftlig afstemning afgør dirigenten alle spørgsmål om den praktiske gennemførelse
af afstemningen.
Ved valg til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 2 skal der på stemmesedlen angives navnene på de kandidater,
som man ønsker valgt. Antallet af kandidater på stemmesedlen skal svare præcis til det antal bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.
Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Dog er fredsvalg muligt, hvis antallet af kandidater svarer til antallet af ledige pladser
§5 – Stk. 8:
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Der udarbejdes et referat, som underskrives i henhold til tegningsregler (§8) og udsendes umiddelbart efter generalforsamlingen.
§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen. Bestyrelsen pålægges at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt indgiver en begæring herom til sekretariatet med angivelse af dagsorden.
§6 – Stk. 2:
Når kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, skal indkaldelsen til
denne udsendes inden 14 dage derefter, og generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter indkaldelsen, minimum med 3 ugers varsel.
§ 7 – Bestyrelsen
Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formanden, en næstformand samt som udgangspunkt 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Eventuelt kan yderligere bestyrelsesmedlemmer være indsuppleret efter reglerne
for valg til bestyrelsen jf. §5, stk. 3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ved den stiftende generalforsamling vælges
de fire bestyrelsesmedlemmer, der får flest stemmer, for 2 år og de resterende for 1 år.
§ 7 – Stk. 2:
Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand på et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.
§7 – Stk. 3:
Et bestyrelsesmedlem er valgt på vegne af en medlemsorganisation. Fratræder et bestyrelsesmedlem sin stilling eller sit tillidshverv i medlemsorganisationen, udtræder vedkommende af bestyrelsen.
§ 7 – Stk. 4:
Ved udtræden af et bestyrelsesmedlem jf. § 7 stk. 3, indtræder en af de af generalforsamlingen
valgte suppleanter i bestyrelsen. Ved udtræden af formand eller næstformand konstituerer bestyrelsen sig på ny på førstkommende bestyrelsesmøde.
§ 7 – Stk. 5:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
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§7 – Stk.6:
Bestyrelsen har mulighed for og mandat til at oprette ad-hoc-arbejdsgrupper med inddragelse af
foreningens medlemmer omkring aktuelle sager.
§7 – Stk. 7:
Bestyrelsen er bemyndiget til at gå uden for det af generalforsamlingen givne mandat såfremt der
sker større ændringer i rammevilkårene, der kræver foreningens ageren. Medlemmerne skal orienteres og inddrages i videst muligt omfang gennem udsendelse af materiale i høring, møder og
andet under fornødent hensyn til tidspres m.v. Bestyrelsen udtaler sig på den samlede organisations vegne, men enkeltmedlemmer har altid mulighed for at tegne sine egne synspunkter.

§ 7 – Stk. 8:
Valgbare til bestyrelsen er personer med det øverste administrative og/eller politisk ledelsesansvar i medlemsorganisationen. Et medlem kan højst have en repræsentant valgt til bestyrelsen. Et
medlem, der er repræsenteret i bestyrelsen, kan ikke opstille en repræsentant som bestyrelsessuppleant. Et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer en ekskluderet eller udmeldt medlemsorganisation, udtræder af bestyrelsen, når organisationens medlemskab af foreningen ophører.
§ 7 – Stk. 9:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, i det dog formandens stemme er afgørende i tilfælde af
stemmelighed.
§7 – Stk. 10:
Deltagelse i bestyrelsesmøderne kræver ikke nødvendigvis fysisk tilstedeværelse. Deltagelse via
eksempelvis telefon eller lignende skal være mulig på lige fod med fysisk tilstedeværelse.
§ 8 – Tegningsret
Foreningen tegnes af sekretariatsleder og formand eller formand og næstformand.
Hverken generalforsamlingen, bestyrelsen eller den sekretariatsansvarlige person kan optage
gæld, købe fast ejendom eller indgå i leasingforpligtelser på vegne af foreningen.
§ 9 – Kontingent
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Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen og bestyrelsens
forslag til kontingent skal være medlemmerne i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. På
stiftende generalforsamling vil der foreligge forslag.
Efter den stiftende generalforsamling vil der blive opkrævet kontingent for stiftelsesåret omkring
en måned efter generalforsamlingen.
§ 9 – Stk. 2:
Det ordinære kontingent forfalder den 1. januar, og skal være betalt inden udgangen af måneden.
Er en pligtig ydelse ikke betalt senest to måneder efter forfaldsdagen, kan den inkasseres ad rettens vej, ligesom bestyrelsen er berettiget til at slette det pågældende medlem som medlem i foreningen.
§ 9 – Stk. 3:
Et medlem, der er udmeldt på grund af restance, kan ikke genoptages i foreningen uden at betale
det skyldige beløb.

§ 10 – regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens regnskaber revideres af to revisorer valgt på generalforsamlingen.
§ 11 – Foreningens ophør
Foreningens ophævelse kan kun besluttes på en generalforsamling efter de om vedtægtsændringer gældende regler og skal godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med seks
ugers mellemrum.
§ 11 – Stk. 2:
I tilfælde af opløsning deles foreningens formue forholdsmæssigt i henhold til medlemmernes individuelle anciennitet.
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