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VEDTÆGTER FOR
DANSK BETON BLOKFORENINGEN

§1
Navn og hjemsted
Stk. 1
Blokforeningen er en sammenslutning af medlemsvirksomheder under Dansk Byggeri, der
producerer letklinkerblokke og/eller udstøbningsblokke efter gældende standarder.
Bestyrelsen kan beslutte at optage medlemsvirksomheder af Dansk Byggeri, der ikke producerer
letklinkerblokke eller udstøbningsblokke, såfremt særlige forhold begrunder dette. Spørgsmålet om
optagelse af virksomheder der ikke producerer letklinkerblokke eller udstøbningsblokke, skal
godkendes på en ordinær generalforsamling, såfremt mindst ét medlem fremsætter begæring herom.
Stk. 2
Blokforeningen virker som en sektion under Dansk Byggeri.
Dansk Byggeri varetager medlemmernes arbejdsgiver- og overenskomstmæssige interesser.
Stk. 3
Blokforeningens hjemsted er: Dansk Byggeri, København.
§2
Formål
Stk. 1
Blokforeningens formål er:
 at fremme det fagtekniske samarbejde
 at fremme brugen af Blokforeningens produkter
 at fremme de enkelte virksomheders evne til at styre kvaliteten
 at deltage i udviklingen og vedligeholdelsen af normer og standarder
 at udarbejde medlemsinformation.
§3
Medlemsforhold
Stk. 1
Som aktive medlemmer af Blokforeningen optages virksomheder, der er medlemmer af Dansk
Byggeri, og som industrielt fremstiller letklinkerbokke og/eller udstøbningsblokke efter gældende
standarder.
Virksomhederne repræsenteres i foreningen ved virksomhedens ejer eller en af virksomheden
udpeget ledende medarbejder, der er ansat i virksomheden.
Begæring om optagelse i Blokforeningen stiles til Blokforeningens bestyrelse.
Blokforeningens bestyrelse træffer afgørelse om, hvorvidt optagelse kan finde sted.
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Bestyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter medlemsvirksomhedernes koncernforbundne
virksomheder skal være medlem af Blokforeningen eller andre sektioner i branchefællesskabet
Dansk Beton, såfremt de koncernforbundne virksomheders virke falder inden for et eller flere af
sektionernes områder.
Hvis bestyrelsen nægter en virksomhed optagelse, kan spørgsmålet indankes for den
førstkommende generalforsamling, der ved simpelt stemmeflerhed afgør om den pågældende kan
optages i foreningen.
Ved optagelse i Blokforeningen, vil sektionen orientere medlemsvirksomheden om muligheden for
efter virksomhedens eget valg at søge optagelse i en anden sektion under branchefællesskabet
Dansk Beton inden for medlemsvirksomhedens forretningsområde.
Det er hensigten, at medlemmerne af Blokforeningen også er medlemmer af de øvrige sektioner i
Dansk Beton, som medlemsvirksomhedens produktion i øvrigt henhører under med mindre, at
produktionen inden for den eller de pågældende sektioners område udgør en begrænset del af
virksomhedens samlede produktion, og den ikke er betydende i forhold til den samlede produktion
hos den pågældende sektions medlemmer.
Det er medlemsvirksomhedens eget valg om medlemsvirksomheden ønsker at melde sig ind i en
eller flere sektioner inden for medlemsvirksomhedens forretningsområde, jf. § 3 i Dansk Byggeris
vedtægter.
Virksomheder, som har specielle interesser i Blokforeningens arbejde, kan optages som
interessemedlem.
Stk. 2
For de produkter, som hører under Blokforeningens område, jf. § 1 stk. 1, skal virksomheden være
tilsluttet en offentlig anerkendt kontrolordning eller et akkrediteret certificeringsorgan.
Stk. 3
Blokforeningen kan optage ledende medarbejdere i medlemsvirksomhederne som personligt
tilmeldte medlemmer.
Blokforeningen kan optage enkeltpersoner med særlig tilknytning til Blokforeningen som personligt
tilmeldte medlemmer, f.eks. pensionerede medarbejdere fra medlemsvirksomhederne.
§4
Generalforsamling
Stk. 1
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år inden udgangen af maj. Det bør tilstræbes, at
generalforsamlingen bliver holdt i forbindelse med Dansk Betons generalforsamling.
Stk. 2
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Velkomst
2. Bestyrelsens beretning
3. Behandling af forslag
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budgetter og kontingentforslag til godkendelse
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt.
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Stk. 3
Generalforsamlinger indkaldes af foreningens bestyrelse med mindst 14 dages varsel ved brev
og/eller e-mail til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for
generalforsamlingen.
Er en repræsentant for et medlem ikke til stede på en generalforsamling, kan stemmeretten ved
skriftlig fuldmagt overdrages til en anden ledende medarbejder fra virksomheden eller en
repræsentant fra en anden aktiv medlemsvirksomhed i Blokforeningen.
En sådan skriftlig overdragelse gælder kun for den enkelte generalforsamling. Et medlem kan kun
påtage sig stemmeretten for 2 andre medlemmer.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Der udfærdiges referat af
forhandlingerne og de trufne beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten,
forinden dette udsendes til medlemmerne.
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 1. april.
På generalforsamlinger træffes alle beslutninger med simpel stemmeflerhed. Beslutninger, der går ud
på ændringer af nærværende vedtægter, kræver dog vedtagelse af 2/3 af de på en
generalforsamling repræsenterede stemmer samt minimum 25 % af det mulige antal stemmer.
Afstemninger kan efter dirigentens afgørelse ske skriftligt eller ved håndsoprækning. Skriftlig
afstemning skal ske såfremt mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer
kræver det.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes til enhver tid efter bestyrelsens bestemmelse og skal
afholdes, når en kreds på mindst 20 % af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom.
I tilfælde, hvor bestyrelsen ønsker at forelægge enkelte spørgsmål til afgørelse på en ekstraordinær
generalforsamling, kan den i stedet for at indkalde til generalforsamling lade foretage brevafstemning
efter samme regler og med samme bindende virkning, som er gældende for en
generalforsamlingsbeslutning.
Stk. 4
Hvert aktivt medlem har på generalforsamlingen et stemmetal, der beregnes ved at dividere
virksomhedens kontingent til Blokforeningen det foregående år med grundbeløbet, jf. § 11, stk. 1.
Det beregnede stemmetal forhøjes til nærmeste hele tal.
Stk. 5
Repræsentanter for aktive medlemmer og ledende medarbejdere ansat hos aktive medlemmer har
møde- og taleret på generalforsamlingen.
Stk. 6
Bestyrelsen kan indbyde interessemedlemmer, samarbejdspartnere og gæster med særlig tilknytning
til Blokforeningen til generalforsamlingen.
§5
Blokforeningens ledelse
Stk. 1
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Blokforeningen ledes af en bestyrelse på 3 - 5 personer valgt blandt de, der er valgbare som
bestyrelsesmedlemmer.
Valgbar som bestyrelsesmedlemmer er repræsentanter for foreningens aktive medlemmer eller
ledende medarbejdere i medlemsvirksomhederne.
Hvis et bestyrelsesmedlems valgbarhed ophører, er vedkommende udtrådt af bestyrelsen på
tidspunktet for valgbarhedens ophør.
En formand eller et bestyrelsesmedlem er ikke valgbar fra det tidspunkt, hvor den virksomhed den
pågældende repræsenterer eller er tilmeldt under, anmoder om udmeldelse af foreningen, jf. § 12.
Et medlem af bestyrelsen skal straks underrette bestyrelsen om forhold, hvor vedkommende
personligt eller via sin virksomhed er under anklage for at agere på en måde, der strider mod
Dansk Byggeris etiske regler og herigennem risikere at skade Blokforeningens omdømme. Et
medlem af bestyrelsen skal ligeledes straks underrette bestyrelsen såfremt en koncernforbunden
virksomhed er under anklage for at agere på en måde, der strider mod Dansk Byggeris etiske
regler. Meddelelse om anklage mod det pågældende bestyrelsesmedlem, bestyrelsesmedlemmets
virksomhed eller koncernforbundne virksomheder, skal gives senest 24 timer efter det pågældende
bestyrelsesmedlem er blevet gjort bekendt med anklagen.
Bestyrelsen afgør herefter, om det pågældende medlem forsat opfylder betingelserne for
valgbarhed til Blokforeningens bestyrelse. Et medlem er ikke afskåret fra at deltage i drøftelserne
eller i bestyrelsens beslutning herom. Bestyrelsens forhandlinger er fortrolige.
Bliver et medlem af bestyrelsen og/eller den pågældendes virksomhed tiltalt for overtrædelse af
konkurrencereglerne, opfylder det pågældende medlem ikke længere betingelserne for valgbarhed
til Blokforeningens bestyrelsen.
Såfremt en virksomhed, der er koncernforbunden med det pågældende bestyrelsesmedlems
virksomhed, bliver tiltalt for overtrædelse af konkurrencereglerne, afgør bestyrelsen, om det
pågældende medlem forsat opfylder betingelserne for valgbarhed til Blokforeningens bestyrelse. Et
medlem er ikke afskåret fra at deltage i drøftelserne eller i bestyrelsens beslutning herom.
Bestyrelsens forhandlinger er fortrolige.
Finder bestyrelsen, at et bestyrelsesmedlem ikke kan forblive i bestyrelsen, kan det pågældende
bestyrelsesmedlem kræve spørgsmålet forelagt en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes
og afholdes i efter reglerne i § 4.
Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig - snarest efter generalforsamlingen - med formand og næstformand.
Hvis en formand eller næstformand afgår eller udtræder uden for tur, konstituerer bestyrelsen sig
med formand og næstformand.
Stk. 3
Bestyrelsen skal sammen med Afløbsforeningen og Belægningsgruppen udpege to medlemmer til
bestyrelsen i Dansk Beton.
Stk. 4
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at mindst ét medlem afgår hvert år.
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Genvalg kan finde sted.
Stk. 5
Ingen kan vælges til Blokforeningens bestyrelse uden at være opført som kandidat dertil på
dagsordenen for generalforsamlingen.
Ret til at opstille kandidater på dagsordenen har bestyrelsen eller ethvert aktivt medlem jf. § 3, stk. 1,
dog må kandidatlisten for at komme i betragtning være bestyrelsen i hænde inden den 1. april
Stk. 6
Ved afstemninger i bestyrelsen har formanden ved stemmelighed 2 stemmer.
Stk. 7
Afgår et bestyrelsesmedlem uden for tur, kan bestyrelsen supplere sig frem til førstkommende
generalforsamling, hvor valg kan finde sted.
Stk. 8
Bestyrelsen kan invitere interessemedlemmer, sponsorer eller andre med særlig tilknytning til
Blokgruppen til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Stk. 9
Blokforeningen tegnes af bestyrelsesformand og næstformand i forening.
Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab.
§6
Projektarbejdet
Stk. 1
Blokforeningen kan iværksætte projektarbejde, med henblik på
 at fremme udviklingen og brugen af kvalitetsprodukter nye såvel som eksisterende
 at fremme samarbejdet mellem branchens parter.
Stk. 2
Det er bestyrelsens ansvar at formulere projekter og at sikre, at disse finansieres samt gennemføres
betryggende.
Bestyrelsen skal endvidere påse, at der informeres om projektresultaterne.
Stk. 3
Projektarbejdet finansieres dels ved midler fra kontingentbetalingen fra aktive medlemmer og
interessemedlemmer, træk på Blokforeningens formue eller andre bidrag.
Stk. 4
Medlemmers rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i møder i forbindelse med
projektarbejdet betales af Blokforeningen efter reglerne i Dansk Byggeri.
§7
Regnskabsforhold
Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret.
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§8
Hæftelse
Stk. 1
Blokgruppens medlemmer eller Dansk Beton hæfter ikke for Blokforeningens gæld.
Ved udmeldelse eller udelukkelse af Blokforeningen har det pågældende medlem intet krav på andel
i Blokforeningens formue.
§9
Revision
Stk. 1
Dansk Byggeris statsautoriserede revisor varetager den nødvendige revision af Blokforeningens
regnskab.
§ 10
Indtægter og udgifter
Stk. 1
Blokforeningen kan oppebære indtægter af forskellig art, f.eks. kontingenter, projektbidrag,
kursusafgifter, renter, tilskud, salg af litteratur m.v.
Stk. 2
Hvis kontingent ikke indbetales rettidigt, kan skyldigt beløb overgives til inkasso af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan fastlægge regler om betaling af strafrenter for ikke rettidig indbetaling.
§ 11
Kontingenter
Stk. 1
Aktive medlemmers kontingent til Blokforeningen består af et grundbeløb og derudover et beløb,
der beregnes på grundlag af det aktive medlems bindemiddelforbrug inden for Blokforeningens
område i det foregående kalenderår.
Stk. 2
Kontingent fra interessemedlemmer og personligt tilmeldte medlemmer betales med en - af
generalforsamlingen vedtaget - sats for medlemskabet.
Stk. 3
Ved indmeldelse efter 30. juni betales kun halvt kontingent i indmeldelsesåret.
Stk. 4
A conto kontingent kan opkræves.
Blokforeningen opkræver kontingent til branchefællesskabet Dansk Beton i henhold til
bestemmelserne herom i Dansk Betons vedtægter og beslutninger på Dansk Betons
generalforsamling.
Blokforeningen bemyndiger Dansk Beton til at indhente oplysninger om medlemsvirksomhedernes
omsætning til brug for beregning af stemmefordeling samt kontingentbidrag til Dansk Beton.
Medlemsvirksomhederne er pligtige til senest 1. marts til sekretariatet at indsende oplysninger om
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virksomhedens omsætning i henhold til bestemmelserne herom i Dansk Betons vedtægter.
Hvis et medlem ikke rettidigt indsender oplysning om omsætning, fastsættes denne skønsmæssigt
i henhold til bestemmelserne herom i Dansk Betons vedtægter.
§ 12
Udmeldelse af Blokforeningen
Stk. 1
Udmeldelse af Blokforeningen kan kun ske efter 3 måneders varsel til en 1. januar.
Stk. 2
Hvis et aktivt medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, kan udmeldelse ske med
udgangen af det kalenderår, i hvilket ophøret sker.
Stk. 3
Anmodning om udmeldelse skal gives i anbefalet brev med det under stk. 1 nævnte varsel til
bestyrelsen.
Stk. 4
Bestyrelsen kan dispensere fra de under stk. (1-3) nævnte bestemmelser.
§ 13
Blokforeningens opløsning
Stk. 1
Opløsning af foreningen kan kun ske, når en kreds på mindst 20 % af medlemmerne foreslår det, og
mindst 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer samt minimum 25 % af det mulige antal
stemmer, stemmer for opløsning.
Dersom det under stk. 1 anførte flertal på 25 % ikke kan opnås, indkaldes der til en ekstraordinær
generalforsamling, som afgør sagen i henhold til almindelig stemmeflerhed.
På den generalforsamling, hvor opløsningen vedtages, skal der med almindelig stemmeflerhed tages
bestemmelse om, hvorledes og ved hvem foreningens forpligtelser skal afvikles, og hvorledes den
efter afviklingen i behold værende formue skal anvendes.
Seneste ændringer er vedtaget den 26. april 2019
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