Aluminium Danmark

Vedtægter for
branchesammenslutningen
Aluminium Danmark

1.

BRANCHESAMMENSLUTNINGENS
NAVN:
Aluminium Danmark

2.

ORGANISATION:

Aluminium Danmark er organiseret med en
bestyrelse og regnskab. Bestyrelsen vil efter
gældende regler blive valgt på årsmødet.
Aluminium Danmark er en medlemsforening
under DI. Alle Aluminium Danmarks medlemmer
skal være enten medlem af eller associeret til
DI.
Aluminium Danmark og dens medlemmer skal
respektere de for DI til enhver tid gældende
vedtægter.

3.

MÅLGRUPPE:

Aluminium Danmark består af virksomheder
indenfor industrien, hvor aluminium indgår som
et forretningsmæssigt materiale.

4.

FORMÅL:

Formålet med Aluminium Danmark er at
varetage medlemmernes fælles branchemæssige
interesser og konkurrenceevne. Gennem
netværksdannelse og videndeling vil
branchesammenslutningen arbejde for at skabe
synergieffekt og indgå som katalysator for en
øget og mere kvalificeret anvendelse af
aluminium i industrien. Aluminium Danmark vil
gennem interessentdialog varetage
medlemmernes erhvervspolitiske interesser og
herigennem opnå de bedst mulige vilkår for
branchesammenslutningens medlemmer.

4.

AKTIVITETER & ORGANISERING:
ERFA-grupper
Under Aluminium Danmark kan der efter behov
oprettes ERFA-grupper og andre
interessefællesskaber, som varetager særlige
interesser for hele branchesammenslutningen
eller for udvalgte grupper i denne. Kun
medlemmer under Aluminium Danmark kan
deltage i disse gruppers aktiviteter, hvortil
branchesammenslutningen kan yde
administrativ støtte.
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5.

Arbejdsområde:

Der etableres og opretholdes nationale og
internationale kontakter. Endvidere kan
Aluminium Danmark varetage medlemmers
interesser, såvel over for myndigheder som i
almindelighed, i det omfang
generalforsamlingen tilkendegiver, at det er
formålstjenligt for gruppen.
Endvidere deltager Aluminium Danmark som
den danske repræsentant i den europæiske
aluminiumindustris brancheorganisation,
European Aluminium Association, EAA.

Arbejdsform:

Medlemmerne og erfa-grupperne mødes efter
behov. Derudover afholdes der i maj måned en
generalforsamling for alle
branchesammenslutningens medlemmer.

BRANCHESAMMENSLUTNINGENS
ORGANISERING:
Bestyrelse:
Aluminium Danmark tegnes af en bestyrelse
bestående af max.8 medlemmer, valgt på
årsmødet blandt branchesammenslutningens
medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges
for en periode på 2 år, hvoraf den ene halvdel
vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en
formand og en næstformand.
I sager, hvor der er stemmelighed blandt
bestyrelsens medlemmer, vil formandens
stemme være afgørende.
Daglig ledelse:

Aluminium Danmarks ledelse er ansvarlig for
opfyldelse af strategi og handlingsplaner.
Ledelsesopgaverne udføres i et samarbejde
mellem:
- Sekretariatslederen
- Bestyrelsen
- Medlemmerne

6.

Sekretariat:

Sekretariatet er ansvarlig for udførelse af
branchesammenslutningens daglige
administration og sammen med valgte
samarbejdspartnere gennemførelse af de
besluttede aktiviteter og indsatsområder.
Endvidere arrangerer og gennemfører
sekretariatet i samarbejde med bestyrelsen
møder og medlemsmøder.

Generalforsamling

Aluminium Danmarks øverste myndighed er
generalforsamlingen, der afholdes hvert år
inden udgangen af maj måned
Indkaldelse skal ske med mindst 30 dages
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varsel, pr. brev / mail med følgende
dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Aflæggelse af årsberetning og regnskab

3.

Behandling af indkomne forslag

4.

Fremlæggelse og vedtagelse af budget
for kommende år, inklusiv godkendelse af
kontingenter

5.

Valg til bestyrelsen

6.

Valg af 2 suppleanter

7.

Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være sekretariatet i hænde senest 14
dage før afholdelse af årsmødet.
Afstemninger om forslag, der kan medføre
Aluminium Danmarks udtræden af DI, skal ske
skriftligt. Forslaget betragtes kun som
vedtaget, når det tiltrædes af 2/3 af de afgivne
stemmer.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes,
når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller
2/3 af medlemmerne kræver det. Indkaldelse
skal ske i lighed med det ordinære årsmøde,
dog kun med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal være vedlagt motiveret
dagsorden.
Over forhandlingerne på årsmødet skal føres
en protokol. Protokollen skal underskrives af
dirigenten og kopi heraf sendes til DI.
7.

FINANSIERING:

Aluminium Danmarks drift finansieres ved bidrag
fra de deltagende virksomheder.

Budget:

Aluminium Danmarks budget udformes i
overensstemmelse med tilstedeværende
driftsmidler hvert år i oktober for det følgende
aktivitetsår. Budgettet skal være godkendt af
bestyrelsen senest ultimo september.
Aluminium Danmark kan ikke optage lån eller
forpligte sig økonomisk udover de midler, der er
i branchesammenslutningen.

Betaling:

Medlemsvirksomhedernes årlige samlede bidrag
opkræves i rater der følger DI’s opkrævning af
kontingenter og i forhold til virksomhedernes
omsætning. Bidraget opkræves af DI samtidig
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med opkrævning af kontingent for
medlemskab/associering til DI.
Bidragene justeres på Generalforsamlingen. Se
bilag I til vedtægterne, som kan justeres årligt
på baggrund af årsmødets beslutninger.

8.

Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet vil
blive fremlagt på generalforsamlingen. Det
reviderede regnskab vil være tilgængeligt ved
henvendelse hos Aluminium Danmark
Sekretariat.

STEMMERET

Et medlemskab er gyldigt ved indbetaling af
medlemskontingentet, og stemmeret opnås 30
dage efter første kontingentbetaling.
Ved kontingentrestance har medlemmet tabt
sin stemmeret. Medlemskabet kan genoprettes
ved indbetaling af hele kontingentrestancen.

9.

FUNKTIONSPERIODE:

Aluminium Danmark er etableret pr.
den 1. juni 2004.

10.

OPTAGELSE / UDMELDELSE

Det enkelte medlem kan udtræde af Aluminium
Danmark hvert år den 31. december, såfremt
udmeldelsen er kommet sekretariatet i hænde
senest den 1. juli.
Nye medlemmer kan indtræde til enhver tid
mod erlæggelse af et kontingent, der beregnes
i forhold til den periode, der hengår inden den
1. januar. Betalingsfrist løbende måned + 30
dage. Det er en forudsætning for indtræden i
Aluminium Danmark, at medlemmet tillige
senest samtidig hermed indtræder i DI som
enten medlem eller associeret virksomhed, jf.
pkt. 2 i disse vedtægter.
Bestyrelsen kan nægte optagelse samt
ekskludere et medlem, hvis det pågældende
medlem har handlet i strid med
branchesammenslutningens formål, vedtægter
og interesser.

11.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kræver 2/3-dels flertal
OG EVT. OPLØSNING AF
blandt fremmødte, stemmeberettigede på et
BRANCHESAMMENSLUTNINGEN: ordinært årsmøde eller et ekstraordinært
møde. I mangel af dette flertal blandt de
fremmødte indkaldes til nyt ekstraordinært
årsmøde, hvor simpelt flertal er gældende for
sagen.
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Branchesammenslutningens opløsning kræver
ligeledes 2/3-dels flertal blandt de fremmødte
samt vedtagelse af to, på hinanden følgende
møder inden for 30 dage og med mindst 14
dages mellemrum. Ved det sidste møde kræves
kun simpelt flertal.
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Bilag I
Beregning af medlemsbidrag

Beregning af medlemsbidrag
Nedenstående medlemskontingent er vedtaget
på Årsmødet 2015:
Omsætning DKK Medlemsbidrag DKK

> 100 mio.
50 – 100 mio.
< 50 mio.

15.500 ekskl. moms
11.000 ekskl. moms
7.500 ekskl. moms

Omsætningen beregnes ud fra den samlede
omsætning i den juridiske enhed, der er medlem
i Aluminium Danmark.

Daglig ledelse

Branchesammenslutningen Aluminium
Danmark daglige ledelse udføres af:
Jim Hansen, Sekretariatsleder, Cand merc
DI
1787 København V
Mail: jimh@di.dk
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