VEDTÆGTER
FOR
FABRIKSBETONFORENINGEN
(Danish Ready Mixed Concrete Association)
§1
Formål og identitet
Dansk Beton Fabriksbetonforeningen er en branchesammenslutning, hvis formål er at varetage
medlemmernes erhvervsinteresser.
Fabriksbetonforeningens formål efterleves bl.a. ved
- at fremme det fagtekniske samarbejde,
- at fremme brugen af fabriksbeton,
- at fremme de enkelte virksomheders evne til at styre kvaliteten,
- at deltage i udviklingen og vedligeholdelsen af normer og standarder,
- at udarbejde medlemsinformation.
Fabriksbetonforeningen udgør med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2016 en sektion i
Dansk Byggeri. Sektionen er medlem af branchefællesskabet Dansk Beton.
Dansk Byggeri varetager medlemmernes arbejdsgiver- og overenskomstmæssige interesser.
§2
Medlemmer
Som medlem af Fabriksbetonforeningen kan optages en virksomhed, der fremstiller og sælger
fabriksbeton og er medlem af Dansk Byggeri.
Endvidere skal virksomheden opfylde bestemmelserne om mangelansvar i §10, stk. 4 i AB92
(Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed), hvilket skal
fremgå af virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser.
Medlemsvirksomhederne repræsenteres i Fabriksbetonforeningen ved virksomhedens ejer eller
en af virksomheden udpeget ledende medarbejder, der er ansat i virksomheden.
Virksomheden skal være medlem i de sektioner i branchefællesskabet Dansk Beton, som
virksomhedens produktion henhører under, hvis virksomheden opfylder de respektive sektioners
betingelser for medlemskab.
Virksomheden kan dog fritages for medlemskab af en sektion, hvis virksomhedens produktion
inden for den pågældende sektions 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.
Fritagelsen skal godkendes af den pågældende sektions bestyrelse.

Virksomheder, som har specielle interesser i Fabriksbetonforeningens arbejde, kan optages som
interessemedlemmer.
Begæring om optagelse stiles til Dansk Byggeri, der lader begæringen gå videre til
Fabriksbetonforeningens bestyrelse.
Foreningens bestyrelse træffer afgørelse om, hvorvidt optagelse kan finde sted.
Bestyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter medlemsvirksomhedernes koncernforbundne
virksomheder skal være medlem af Fabriksbetonforeningen eller andre sektioner i
branchefællesskabet Dansk Beton, såfremt de koncernforbundne virksomheders virke falder
inden for et eller flere af sektionernes områder.
§3
Generalforsamling
Fabriksbetonforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Det bør tilstræbes, at generalforsamlingen
bliver holdt i forbindelse med Dansk Betons generalforsamling.
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling ved almindeligt brev og/eller e-mail med
mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen efter
følgende retningslinier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Beretning om Fabriksbetonforeningens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budgetter og kontingentforslag til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af formand og/eller medlemmer til bestyrelsen
Eventuelt

Under dagsordenens pkt. 4 fastlægges kontingentet for indeværende og næste regnskabsår. På
baggrund heraf, beslutter generalforsamlingen evt. udsendelse af ekstraordinær kontingentopkrævning for den resterende del af indeværende år.
Forslag fra medlemmer til dagsordenens pkt. 5, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, eller kandidatlister til dagsordenens pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 1.
april.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller når medlemmer, der repræsenterer mindst 1/3 af det totale stemmetal, skriftligt fremsender begæring herom
med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 7 dages
varsel og senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget.
En generalforsamling er beslutningsdygtig, når medlemmer, der repræsenterer halvdelen af det
totale stemmeantal, er mødt eller lovligt repræsenteret.
Når en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, skal der snarest med 7 dages varsel
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indkaldes en ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af de
repræsenterede stemmer, hvad angår de af den tidligere - ikke beslutningsdygtige generalforsamling forelagte sager.
På generalforsamlingen træffes alle afgørelser ved simpelt stemmeflertal. For ændringer i
Fabriksbetonforeningens vedtægter kræves dog, at der afgives mindst 2/3 af de på
generalforsamlingen mødte og lovligt repræsenterede stemmer herfor.
Afgives der ved generalforsamlingen mindre end det krævede antal stemmer for et forslag om
ændringer i vedtægterne, kan der efter de normale regler inden 2 måneder herefter begæres
afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringer kan vedtages med simpelt
stemmeflertal.
Hver medlemsvirksomhed har én stemme for hver af medlemsvirksomhedens fabrikker, der i det
foregående år har haft en større produktion end den fastsatte petitessegrænse.
For nyindmeldte virksomheder opgøres stemmeantallet som antallet af fabrikker på
indmeldelsestidspunktet, der i det foregående år har haft en større produktion end den fastsatte
petitessegrænse.
Hver medlemsvirksomhed har dog som minimum én stemme.
Ved afstemninger om ændringer i Fabriksbetonforeningens vedtægter har hver af
medlemsvirksomhederne yderligere én stemme.
En medlemsvirksomhed kan lade sig repræsentere af en anden ledende medarbejder i
virksomheden eller en repræsentant fra en anden medlemsvirksomhed i Fabriksbetonforeningen
ved skriftlig fuldmagt.
En sådan skriftlig overdragelse gælder kun for den enkelte generalforsamling.
Ingen medlemsvirksomhed kan inklusive fuldmagter råde over mere end 30% af det
stemmeantal, alle medlemsvirksomhederne råder over.
Bestyrelsen kan indbyde interessemedlemmer, samarbejdspartnere og gæster med særlig
tilknytning til Fabriksbetonforeningen til generalforsamlingen.
§4
Fabriksbetonforeningens bestyrelse
Fabriksbetonforeningens bestyrelse består af 3-5 personer, der vælges blandt
medlemsvirksomhedernes repræsentanter i Fabriksbetonforeningen og ledende medarbejdere fra
medlemmernes fabrikker. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen, således at der er
mindst 1 bestyrelsesmedlem på valg hvert år og formanden det 3. år.
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 Fabriksbetonforeningens
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
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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 kan forblive i
Fabriksbetonforeningens 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, kan det pågældende medlem ikke forblive i Fabriksbetonforeningens
bestyrelse.
Såfremt en virksomhed, der er koncernforbunden med det pågældende bestyrelsesmedlems
virksomhed, bliver tiltalt for overtrædelse af konkurrencereglerne, afgør bestyrelsen, om det
pågældende medlem forsat kan forblive i Fabriksbetonforeningens 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 § 3.
Såfremt formanden afgår i utide, indtræder næstformanden som formand indtil næste
generalforsamling. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, udpeger den medlemsvirksomhed,
som det afgåede bestyrelsesmedlem repræsenterede et nyt bestyrelsesmedlem, som indtræder i
bestyrelsen i den for den pågældende medlemsvirksomheds resterende valgperiode. Dette gælder
dog ikke, såfremt et bestyrelsesmedlem afgår fordi det pågældende medlem via sin virksomhed
eller via koncernforbinde virksomheder er kommet under anklage for at agere på en måde, der
strider mod Dansk Byggeris etiske regler, eller er tiltalt for overtrædelser af konkurrencereglerne. I
så fald forbliver det pågældende medlems bestyrelsespost ubesat indtil næste ordinære
generalforsamling, hvor der vælges et nyt medlem for den resterende periode.
Ingen kan vælges til medlem af bestyrelsen uden at være opført som kandidat hertil på vedkommende ordinære generalforsamlings dagsorden. Dette gælder dog ikke når et bestyrelsesmedlem
afgår i utide og den medlemsvirksomhed, som det afgående bestyrelsesmedlem repræsenterede,
udpeger et nyt bestyrelsesmedlem, som indtræder i bestyrelsen.
Ret til at opstille kandidater har bestyrelsen samt enhver kreds på mindst 4 medlemmer. Dog må
en kandidatliste for at komme i betragtning, jf. § 3, være fremsendt, således at bestyrelsen har den
i hænde senest 1. april. Bortset fra formanden, der vælges på generalforsamlingen, konstituerer
bestyrelsen sig selv med næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udpeger 2 repræsentanter til Dansk Betons bestyrelse.
Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab.
Bestyrelsen afholder mindst 3 møder pr. år, der indvarsles af formanden.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og træffer beslutning om udførelsen af det
nødvendige sekretariatsarbejde.
Dansk Byggeris statsautoriserede revisor varetager revision af Fabriksbetonforeningens regnskab.
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Fabriksbetonforeningen tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening.
§5
Kontingent og regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kontingentet fastsættes efter antallet af stemmer, medlemsvirksomheden har på den ordinære
generalforsamling.
Beregningsgrundlaget fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra
bestyrelsen.
Oplysning om produktionens størrelse i et regnskabsår indsendes til sekretariatet inden den
15. januar det følgende år.
Med mindre andet bestemmes på generalforsamlingen, opkræves kontingentet i en årlig rate.
Kontingentet skal være betalt inden afholdelse af generalforsamling. Der kan, såfremt det
vedtages på årets generalforsamling, efterfølgende udsendes opkrævning af ekstra
kontingentindbetaling.
Ved nyoptagelse i 1. halvår betales fuldt årskontingent. Ved nyoptagelse i 2. halvår betales halvt
årskontingent.
Fabriksbetonforeningen opkræver kontingent til branchefællesskabet Dansk Beton i henhold til
bestemmelserne herom i Dansk Betons vedtægter og beslutninger på Dansk Betons
generalforsamling.
Fabriksbetonforeningen 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 at indsende oplysninger til Dansk Beton om
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.
Bestyrelsen kan årligt indgå aftale med interessemedlemmer om disses betaling af kontingent,
tilskud eller andre former for bidrag til produktgruppens virke.
Den blandt bestyrelsen valgte kasserer fremlægger budgetter samt det reviderede regnskab på
den ordinære generalforsamling.
§6
Medlemmernes forpligtelser
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Ved indtrædelse i Fabriksbetonforeningen forpligter et medlem sig til at efterleve vedtægternes
bestemmelser, herunder beslutninger truffet af en generalforsamling eller af
Fabriksbetonforeningens bestyrelse.
§7
Ophør af medlemskab
Udmeldelse af Fabriksbetonforeningen kan kun ske til en 1. januar med mindst 3 måneders
skriftligt varsel til bestyrelsen og mod betaling af kontingent indtil medlemskabets ophør.
Et medlem kan udelukkes af Fabriksbetonforeningen ved bestyrelsens beslutning, når
forudsætningerne i vedtægternes § 2 ikke længere er til stede eller ved restance i betaling af
kontingent, når dette efter gentagne opfordringer ikke er indbetalt.
Herudover kan et medlem kun udelukkes efter en beslutning af en generalforsamling, hvor der
afgives mindst 3/4 af de på generalforsamlingen mødte og lovligt repræsenterede stemmer
herfor.
Ved udmeldelse eller udelukkelse af Fabriksbetonforeningen har det pågældende medlem intet
krav på andel i Fabriksbetonforeningens formue.
§8
Fabriksbetonforeningens opløsning
Fabriksbetonforeningen kan opløses efter forslag og beslutning herom på en generalforsamling
efter samme regler, som gælder for ændring i Fabriksbetonforeningens vedtægter. På denne
generalforsamling afgøres ligeledes, hvordan og ved hvem Fabriksbetonforeningens forpligtelser
skal afvikles, såvel som hvordan Fabriksbetonforeningens eventuelle formue skal anvendes.
Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april
1974, den 26. august 1975, den 6. maj 1983, den 8. maj 1987, den 21. august 1987, den 30.
april 1993, den 29. maj 1998, den 3. marts 2000, den 20. april 2001, den 15. januar 2007, den
16. maj 2008, den 27. april 2012 og den 5. november 2015 med ikrafttrædelse den 1. januar
2016. Ændret den 4. maj 2018 og den 26. april 2019.
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