VEDTÆGTER
for
KNX National Group Denmark

§1 Foreningens navn og kontaktoplysninger
Stk. 1: Foreningens navn er KNX National Group Denmark
Stk. 2: Foreningens sekretariat har hjemsted på adressen:
JJ Kommunikation ApS
Trekroner Centervej 57, 1.tv.
4000 Roskilde
Telefon 46590550
E-mail: KNX@jjkommunikation.dk
Stk. 3: Foreningens logo er licenseret af KNX Association.
§2 Foreningens formål
Stk. 1: Foreningens formål er at sikre kendskabet til og udbredelsen af KNX i Danmark, som en
åben standard indenfor bolig- og bygningsautomation.
Stk. 2: Kendskabet skal blandt andet opbygges overfor installatører, rådgivende ingeniører,
bygherrer/slutbrugere og relevante interesseorganisationer samt institutioner.
Stk. 3: Kendskabet kan blandt andet opbygges via hjemmeside, PR, udstillinger samt konferencer og netværksarbejde.
§3 Medlemskreds
Stk. 1: Som stemmeberettigede medlemmer kan optages dansk registrerede producenter, importører, grossister, OEM’er, el-installatører, professionelle slutbrugere samt tekniske skoler med
certifikat.
Stk. 2: Indmeldelse sker ved henvendelse til Sekretariatet og er først gyldigt efter bestyrelsens
godkendelse og når medlemmet har betalt kontingent
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Stk. 3: Medlemskab uden stemmeret sker ved indmeldelse til Sekretariatet og er først gyldig efter medlemmet har betalt kontingent afhængig af medlemskategori givet af foreningens medlemsstruktur.
Stk. 4: Udmeldelse skal ske inden den 30. juni for at have virkning med udgangen af året. Såfremt udmeldelsen sker efter den 30. juni vil udmeldelsen først have virkning fra udgangen af
det efterfølgende år. Udmeldelsen skal ske skriftligt til sekretariatet.
Stk. 5: Et medlemskab kan bringes til eksklusion, såfremt bestyrelsen vurderer, at virksomheden og medlemmet ikke længere opfylder betingelserne i §3 stk 1 og kan endvidere ske såfremt et
medlem optræder groft illoyalt og til skade for branchen eller foreningen eller såfremt et medlem
trods påkrav ikke indbetaler det fastsatte kontingent efter skriftligt at være blevet påmindet
herom.
§4 Kontingent
Stk. 1 Det årlige kontingent for medlemsvirksomheder fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen
på den årlige ordinære generalforsamling, idet kontingentets størrelse kan variere i forhold til
medlemskategori og omfanget af foreningens aktivitetsplan.
§5 Generalforsamlingen
Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af 1. kvartal og indkaldes med minimum 3 ugers varsel med bilagt regnskab til medlemmerne.
Stk. 3: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
1. Valg af stemmetællere (ved formanden)
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning om foreningens virke det forgangne år
4. Regnskab
5. Budget og kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand – (vælges lige år)
8. Valg af 2 næstformænd, hvoraf den ene vælges som suppleant for Formanden (en vælges lige
år og anden ulige år)
9. Evt. valg af 2 suppleanter for næstformænd (vælges lige år)
10. Valg af revision.
11. Eventuelt.

Version 1.10

Side 2af 4

Stk. 4: Adgangsberettiget og stemmeberettiget er ethvert medlem iht. medlemskategorierne, der
ikke er i kontingentrestance.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5: Der stemmes med vægt i henhold til Medlemsstrukturen opgjort i særskilt bilag og vedtaget af generalforsamlingen
Stk. 6: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt til Bestyrelsen
senest 3 uger før den ordinære generalforsamling. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal sendes til foreningens stemmeberettigede medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen. Endelig dagsorden og regnskaber udsendes 1 uge før generalforsamlingen. Indkommende
forslag skal være bestyrelsen i hænde i så god tid før generalforsamlingen at forslaget kan optages på dagsordenen.
Stk. 7: Alle forslag og valg på den ordinære og ekstraordinære generalforsamling vedtages med
simpelt flertal og håndsoprækning blandt de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Forudsætningen er at mindst ½ af de stemmeberettigede er tilstede eller repræsenteret ved
fuldmagt. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af et af de fremmødte medlemmer
eller ved personvalg, hvor der er opstillet mere end en kandidat.
Stk. 8: Såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmerne, skriftligt med angivelse af
årsag, begærer det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 4
uger efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen. Indkaldelsesfristen til en ekstraordinær
generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens ledelse
Stk. 1: Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 2 næstformænd. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, jfr. § 5.
Stk. 3: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen afholder møder efter behov og tilstræber et årligt medlemsmøde for alle medlemmer.
§7 Økonomi, regnskab & revision
Stk. 1: Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2: Den daglige økonomi, medlemsregister og regnskab føres af sekretariatet.
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Stk. 3: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af et anerkendt revisionsfirma og underskrives af Bestyrelsen.
§8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil og forpligtes ved formanden og mindst en næstformand i forening.
Stk. 2: Optagelse af lån samt ved køb, salg eller pantsættelse af fast ejendom skal godkendes af
generalforsamlingen. Småanskaffelser skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen
påhvilende forpligtelser.
Stk. 4: Stemmeberettigede medlemmerne hæfter pro rata.
§9 Vedtægtsændringer/opløsning
Stk. 1: Disse vedtægter kan kun ændres ved generalforsamlingen. Til vedtagelse af beslutninger
angående vedtægtsændring og/eller opløsning af foreningen kræves at mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret og at der for forslaget stemmer mindst 2/3 af de repræsenterede. Ændringsforslaget skal fremgå af dagsordenen. Ændringer/opløsning træder i kraft med
øjeblikkelig virkning fra den generalforsamling hvorpå de vedtages.
Stk. 2: Ved opløsning af foreningen tilbagebetales indbetalt kontingent, der vedrører perioden
fra opløsningstidspunktet til udløbet af det kalenderår, hvori opløsningen finder sted. Dog kan
tilbagebetaling alene ske, når Bestyrelsen med sikkerhed kan konkludere, at der ikke påhviler
foreningen forpligtelser af nogen art.
Stk. 3: Eventuelt overskydende midler anvendes til velgørende formål bestemt ved simpelt flertal på den opløsende generalforsamling.
§11 Datering
Stk.1: Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 14.12. 2009 og senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling 24. august, 2. kvartal 2018.
Dirigentens underskrift.
Forventer at foreningens medlemmer kan vedgå sig code of conduct
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