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1.

Navn og hjemsted

1.1.

Foreningens navn er: Dansk Produktions Univers F.M.B.A.

1.2.

Foreningen har hjemsted i Hedensted Kommune.

2.

Formål

2.1.

Foreningen er en nonprofitorganisation.

2.2.

Foreningens formål er at fremme medlemmernes konkurrencekraft og økonomiske interesser gennem levering af tjenesteydelser og konsulentbistand
til Foreningens medlemmer.

2.3.

Foreningen skal skabe en platform for industriel udvikling og innovation med
særlig fokus på små- og mellemstore produktionsvirksomheder, der er bl.a.
fokus på produktions- og kompetenceudvikling, og særligt fremme konkurrencekraften hos Foreningens medlemmer.

2.3.1.

Foreningen skal arbejde for at skabe tværgående og stærke værdiskabende
samarbejder mellem virksomheder og ledende aktører inden for industriel
forretnings- og kompetenceudvikling.

2.3.2.

Foreningen skal positionere sig som et aktuelt kompetencehus til at bringe
fremtidens produktion til små- og mellemstore virksomheder og være et
omdrejningspunkt for industriel produktion og virksomhedsudvikling. Herudover skal Foreningen bidrage til erhvervsrettet forskning, udvikling og uddannelse samt innovation inden for industriel produktion samt dermed beslægtede formål.

2.4.

Foreningen skal være uafhængig af særinteresser og samarbejde med industrien. Foreningen skal samarbejde bredt i partnerskaber med relevante
danske og udenlandske vidensinstitutioner, GTS-nettet, NGO’er og andre interessenter. Desuden skal Foreningen formidle Foreningens forsknings- og
udviklingsresultater til en bred kreds af virksomheder og andre interessenter.
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3.

Medlemskab og kontingent

3.1.

Foreningen er åben for virksomheder, organisationer, foreninger, enkeltpersoner, institutioner (herunder offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner) og myndigheder med interesse for industriel produktion- og kompetenceudvikling, og som ønsker at fremme Foreningens formål og følge dens
vedtægter.

3.2.

Ønske om at blive medlem af Foreningen fremsættes over for direktionen,
som løbende godkender optagelsen af nye medlemmer.

3.3.

Medlemskab af Foreningen kan opnås inden for en af følgende kategorier:

3.3.1.

Erhvervsmedlemskab

3.3.1.1.

Dette medlemskab er rettet mod produktionsvirksomheder.

3.3.1.2.

Erhvervsmedlemskab kan tegnes af private danske produktionsvirksomheder.

3.3.1.3.

Medlemskabets indhold er beskrevet i de til enhver tid gældende medlemskabsfordele.

3.3.1.4.

Medlemskabsfordele besluttes af bestyrelsen på grundlag af forslag og indstilling fra direktionen.

3.3.1.5.

Et erhvervsmedlemskab har én stemme på Foreningens generalforsamling.

3.3.2.

Interessemedlemskab

3.3.2.1.

Dette medlemskab er rettet mod en bredere kreds af aktører med aktiv
interesse i at fremme Foreningens formål på forskellig vis.

3.3.2.2.

Interessemedlemskab kan tegnes af organisationer, foreninger, enkeltpersoner, institutioner og myndigheder.

3.3.2.3.

Medlemskabets indhold aftales nærmere mellem Foreningens ledelse og
medlemmet, alt afhængig af det pågældende medlems konkrete ambition,
fokus og ønsker.
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3.3.2.4.

Medlemskabets indhold besluttes af bestyrelsen på grundlag af forslag og
indstilling fra direktionen.

3.3.2.5.

Et interessemedlem har én stemme på Foreningens generalforsamling.

3.4.

Erhvervsmedlemskab og interessemedlemskab kan tegnes løbende og tegnes for ét år (medlemsperiode) ad gangen regnet fra den aftalte tegningsdato.

3.5.

Kontingent, tegning og gentegning af medlemskab

3.5.1.

Kontingent for erhvervs- hhv. interessemedlemskaber fastlægges én gang
årligt på Foreningens ordinære generalforsamling gældende for det kommende kalenderår. De gældende kontingenter offentliggøres på Foreningens
hjemmeside i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.
Årligt kontingent opkræves i januar for hele kalenderåret. Ved tegning af
medlemskab i kalenderåret eller ved ophør i kalenderåret opkræves forholdsmæssigt for den relevante medlemsperiode.

3.5.2.

Medlemskabet gentegnes automatisk for en ny tilsvarende medlemsperiode,
medmindre medlemskabet er ophørt ved udmeldelse af Foreningen, jf. pkt.
4.1, eller såfremt medlemskabet af andre årsager, jf. pkt. 4.2 – 4.4, er ophørt.

3.6.

Samtlige medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse indskyde et økonomisk bidrag til Foreningen i form af et kontant beløb (enten som et stående lån, der forfalder efter aftale med medlemmet, et tilskud som en løbende ydelse eller på anden måde efter bestyrelsens beslutning) eller ved
indskud af andre værdier.

4.

Udmeldelse, sletning og eksklusion

4.1.

Udmeldelse af Foreningen skal foretages skriftligt til Foreningens direktion.
Udmeldelse skal ske senest tre måneder før udløbet af medlemsperioden for
at have virkning for den kommende periode.

4.2.

Et medlemskab slettes, når medlemskabet har pådraget sig mere end tre
måneders restance.
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4.3.

Slettes et medlemskab på grund af rekonstruktion, konkurs, tvangsakkord,
eller når et dødsbo er taget under behandling som gældsfragåelsesbo, ophører medlemskabet fra henholdsvis den dag, hvor rekonstruktionen anmeldes, konkursdekret afsiges, forhandling om tvangsakkord åbnes, eller et
dødsbo tages under behandling som gældsfragåelsesbo, medmindre boet
inden 3 uger herefter erklærer, at det vil indtræde i medlemsforholdet.

4.4.

Et medlemskab kan ophøre ved eksklusion, såfremt Foreningens bestyrelse
og generalforsamling finder, at medlemmet ikke overholder gældende lovgivning eller Foreningens vedtægter. Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne
(opgjort efter antal stemmer) skal i givet fald foreslå eksklusion af et medlem på en generalforsamling, hvor det for at få gyldighed skal vedtages med
2/3 af de afgivne stemmer.

4.5.

Eventuelle beløb erlagt til Foreningen i henhold til en eller flere projekt/rammeaftaler, kan uanset sletning eller eksklusion ikke kræves tilbagebetalt. Et medlemskabs ophør giver ikke det udtrædende medlem krav på udbetaling af nogen del af Foreningens formue.

5.

Generalforsamlingen

5.1.

Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed i alle anliggender
og består af alle medlemmer i Foreningen.

5.2.

Foreningen afholder årligt en ordinær generalforsamling på et af bestyrelsen
nærmere fastsat sted.

5.3.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten kan ikke udgøres af et bestyrelsesmedlem.

5.4.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april
måned.
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5.4.1.

Dagsordenen for denne skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Forslag fra medlemmer af bestyrelsen
Forslag fra Foreningens medlemmer
Eventuelt

5.5.

Generalforsamlinger indkaldes og tilrettelægges af bestyrelsen.

5.5.1.

Indkaldelse til generalforsamling skal foretages med mindst 14 dages varsel.

5.5.2.

Endelig dagsorden fremsendes til Foreningens medlemmer senest 14 dage
før generalforsamlingens afholdelse.

5.6.

Indkomne forslag til dagsordenen skal være indleveret til Foreningen senest
3 uger før generalforsamlingen.

5.7.

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, hvis bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af Foreningens medlemmer (opgjort efter
antal stemmer) skriftligt fremsætter anmodning herom. Anmodningen skal
indeholde en angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

5.7.1.

Ekstraordinære generalforsamlinger, der begæres afholdt af Foreningens
medlemmer, skal afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er kommet
bestyrelsen i hænde.

5.8.

Mødeberettiget på generalforsamlingerne er repræsentanter for de enkelte
medlemmer – dvs. repræsentanter for de til Foreningen tilsluttede virksomheder og organisationer.

5.8.1.

Stemmeret for hvert medlem kan kun udøves af én repræsentant for det
enkelte medlem. Stemme kan afgives ved fuldmagt.

5.8.2.

En virksomhed, som indmelder sig i Foreningen, skal skriftligt meddele Foreningen, hvem der med bindende virkning repræsenterer virksomheden ved
Foreningens afstemninger.
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5.9.

Medmindre andet følger nedenfor, afgøres alle anliggender på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget.

5.9.1.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når halvdelen af Foreningens
stemmer (opgjort efter antal stemmer) er til stede eller repræsenteret.

5.9.2.

Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, men et forslag opnår fornøden majoritet, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling,
som kan tage beslutning uafhængig af antallet af tilstedeværende og repræsenterede medlemmer.

5.10.

Kun generalforsamlingen kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægtsbestemmelser.

5.11.

Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves, at ændringen tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer.

5.11.1.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig vedrørende forslag, der kræver
2/3 stemmeflerhed, når 2/3 af Foreningens stemmer (opgjort efter antal
stemmer) er til stede eller repræsenteret.

5.12.

Generalforsamlinger kan afholdes ved fysisk fremmøde, virtuelt eller pr.
telefon.

6.

Foreningens ledelse

6.1.

Foreningens øverste ledelse består af en bestyrelse.

6.1.1.

Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Endvidere vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter. Suppleanterne
vælges for 1 år ad gangen.

6.1.2.

Halvdelen (rundet op) af bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år i lige
årstal, og halvdelen (rundet ned) af bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2
år i ulige årstal. Ved første ordinære generalforsamling udpeges medlemmer
på valg ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

6.2.
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6.3.

Bestyrelsen leder Foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fastsætter ved en
forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.

6.4.

Ved et bestyrelsesmedlems ophør i utide indtræder en af de valgte suppleanter i bestyrelsen og indtræder i den valgperiode, som var gældende for
bestyrelsesmedlemmet som suppleanten erstatter.

6.5.

Formanden, eller i hans fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsens
møder.

6.6.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer
er til stede.

6.6.1.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde
af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

6.7.

Formanden drager omsorg for, at der føres en protokol over bestyrelsens
beslutninger.

6.8.

Bestyrelsesmøder kan afholdes ved fysisk fremmøde, virtuelt eller pr. telefon.

6.9.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer til ledelse af
Foreningens daglige virksomhed. Direktionen skal følge de retningslinjer og
anvisninger, som bestyrelsen har givet.

7.

Regnskab og revision

7.1.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.2.

Generalforsamlingen vælger en revisor, der reviderer Foreningens årsregnskab.

7.2.1.

Revisor vælges af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen.
Genvalg af revisor kan finde sted.

7.3.
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7.4.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

7.5.

Det reviderede regnskab skal bekendtgøres senest 8 før generalforsamlingen.

8.

Tegningsregel

8.1.

Foreningen tegnes af formanden i forening med en direktør eller af den
samlede bestyrelse.

9.

Hæftelse

9.1.

Ingen af medlemmerne hæfter personligt, uden begrænsning eller solidarisk
for Foreningen.

10.

Opløsning

10.1.

Forud for vedtagelse af forslag om Foreningens opløsning skal generalforsamlingen forholde sig til en plan for opfyldelse eller afvikling af alle økonomiske forpligtigelser, der påhviler Foreningen, samt have tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at planen kan gennemføres.

10.2.

Til vedtagelse af forslag om Foreningens opløsning kræves 3/4 af de afgivne
stemmer.

10.2.1.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig vedrørende opløsning af Foreningen, når mindst 3/4 af Foreningens stemmer (opgjort efter antal stemmer)
er til stede eller repræsenteret.

10.3.

Foreningens formue skal ved opløsning af Foreningen anvendes i overensstemmelse med Foreningens formål og fordeles efter generalforsamlingsbeslutning til andre foreninger, projekter eller organisationer med beslægtede
formål.
*****

Således vedtaget på Foreningens ordinære generalforsamling den 16. juni 2020
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