VEDTÆGTER
FOR
DANSK BYGGERI
STILLADSSEKTIONEN

§ 1 Navn og hjemsted
Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København.

§ 2 Formål
Sektionen søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes
specielle interesser, ligesom den optager til undersøgelse spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne, herunder at medvirke til, at der udarbejdes hensigtsmæssige regler for stilladsers opstilling og anvendelse.

§ 3 Optagelse
Ethvert firma, der er medlem af Dansk Byggeri, og hvis virksomhed i væsentlig grad omfatter opsætning af stilladser i fremmed regning, og som enten har eksisteret i to år, eller i det sidste afsluttede regnskabsår har haft en arbejderlønsum på over kr. 500.000,00 kan søge optagelse i sektionen.
Begæring om optagelse indsendes til sektionen, hvis bestyrelse afgør, om begæringen skal tages
til følge.
Mangeårige medlemmer af sektionen, som definitivt ophører med stilladsvirksomhed, kan efter
skriftlig anmodning blive stående som passive medlemmer, hvis deres forhold ikke efter bestyrelsens skøn taler derimod, med samme adgang til sektionens generalforsamlinger og møder som de
øvrige medlemmer, men uden stemmeret.
I ganske særlige tilfælde kan sektionens udnævne et mangeårigt medlem til æresmedlem. Dette
kan kun ske ved enstemmig beslutning af bestyrelsen. Hvor der ikke i bestyrelsen er enstemmighed, kan spørgsmålet forelægges generalforsamlingen til vedtagelse efter samme regler som ved
ændring af vedtægten.

§ 4 Indskud og kontingent
I indskud betaler hvert firma kr. 5.000,00.
Det årlige kontingent fastsættes på den i § 6 nævnte ordinære generalforsamling.
For så vidt årskontingentet ved regnskabets afslutning ikke dækker sektionens udgifter, fordeles
det resterende beløb ligeligt på firmaerne.
Bestyrelsen kan ikke disponere over sektionens formue, udover sædvanlig formueanbringelse i
værdifaste papirer.
Ethvert tilsvar til sektionen skal indbetales inden 14 dage efter fremsendt påmindelse.

§ 5 Bestyrelse
Sektionens anliggender varetages af en sektionsbestyrelse bestående af 4 medlemmer samt 1
suppleant, der sædvanligvis vælges for 2 år ad gangen, således at der ordinært kommer 2 på valg
hvert andet år.
Minimum 1 bestyrelsesmedlem skal have domicil i provinsen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Valgene foretages på den ordinære generalforsamling, hvor der samtidig vælges 1 revisor blandt
sektionens medlemmer.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen udpeger repræsentanter til Dansk Byggeris repræsentantskab.
Alle sager, der forelægges bestyrelsen, afgøres ved simpelt flertal.
I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget.
§ 6 Generalforsamlinger og medlemsmøder
Ved sektionens generalforsamling og medlemsmøder kan en virksomhed repræsenteres ved den
eller de personer, der er personmedlemmer i Dansk Byggeri. Virksomheder, der kun har et personmedlem i Dansk Byggeri, kan efter aftale med sektionens bestyrelse anmelde endnu en person.
Den ordinære generalforsamling afholdes senest 3 måneder efter Dansk Byggeris ordinære repræsentantskabsmøde og indkaldes med 1 måneds skriftligt varsel.
Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt til sektionen senest 3 uger før generalforsamlingen.
Ekstraordinære generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 3 dages varsel af formanden, når
denne finder det ønskeligt, eller når det kræves ved skriftlig meddelelse til sektionen fra mindst 3
medlemmer.
Medlemmerne har pligt til at deltage i medlemsmøder og generalforsamlingerne.
Firmaer med flere medlemmer i Dansk Byggeri har dog kun pligt til at give møde med en enkelt
repræsentant.
Firmaer, der ikke giver møde eller ikke er repræsenteret ved et andet firma med skriftlig fuldmagt,
ifalder en bøde på kr. 1.000,00, som skal indbetales senest 14 dage efter idømmelsen. Bøden kan
dog bortfalde, såfremt bestyrelsen kan godkende grunden til udeblivelsen.

Under hensyntagen til medlemmernes geografiske interesseområder samt disses domicil, kan der
afholdes medlemsmøder, hvor kun firmaer inden for et nærmere fastsat område har pligt til fremmøde.
Sådanne møder ledes af sektionens formand eller næstformand og afholdes efter reglerne for ekstraordinære generalforsamlinger.
Der udarbejdes skriftligt referat af sektions- og lokale medlemsmøder. Referater sendes til alle
sektionens medlemmer.
Beslutninger, der vedtages på sådanne møder, er kun bindende for medlemmer inden for området,
medmindre det på et efterfølgende almindeligt sektionsmøde vedtages, at beslutningen skal gælde
for hele sektionens område.

§ 7 Afstemninger
På generalforsamlinger og lokale medlemsmøder har hvert firma, selv om det giver møde med
flere medlemmer, kun 1 stemme.
På generalforsamlinger og lokale medlemsmøder træffes alle beslutninger med simpelt stemmeflertal.
Ved ændringer af sektionens vedtægt kræves dog, at mindst halvdelen af sektionens medlemmer
stemmer derfor, og ændringerne skal for at være gyldige godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse.

§ 8 Anmeldeordning
Sektionens medlemmer har pligt til at anmelde ethvert tilbud vedrørende stilladsarbejde på over kr.
50.000,00 til Dansk Byggeri.
Anmeldelsen skal være Dansk Byggeri i hænde samtidig med tilbuds- eller licitationstidspunktet.
I tilfælde af manglende eller ikke rettidig anmeldelse idømmes virksomheden en bod på kr. 500,00
pr. gang.
Hvor virksomheden i konkurrence med en anden medlemsvirksomhed - men uden at have foretaget anmeldelse i henhold til ovenstående - får kontrakt på omhandlende arbejde, udgør boden 2%
af billigste anmeldte tilbud, dog minimum kr. 5.000,00.

§ 9 Bod - eksklusion
Sektionens medlemmer er underkastet retmæssigt vedtagne sektionsbeslutninger.
Brud herpå samt undladelse af rettidig indbetaling af skyldige beløb medfører en af sektionsbestyrelsen i hvert tilfælde fastsat bod samt eventuel udelukkelse af sektionen.
Ifaldne bøder kan af sektionsbestyrelsen anvendes til sektionens administration.

§ 10 Protokol - regnskab

Sektionen fører en medlems- og forhandlingsprotokol, der henligger på Dansk Byggeris kontor.
Endvidere føres en kassebog over sektionens indtægter og udgifter. Regnskabsåret er kalenderåret.
Sektionens udgifter, herunder også til eventuelt kontorarbejde ud over den i henhold til regler for
Dansk Byggeris sektioner af Dansk Byggeris kontorpersonale ydede kontorhjælp mv., afholdes af
sektionen.

§ 11 Udtrædelse
Udmeldelse af sektionen kan ske til en 1. maj med 3 måneders skriftligt varsel til sektionens formand.
Udelukkelse af et firma kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende
firmaer - dog mindst halvdelen af sektionens firmaer - stemmer derfor.

§ 12 Opløsning
For vedtagelse af sektionens opløsning gælder samme regler som for vedtagelse af ændringer i
vedtægten.
Såfremt det vedtages at opløse sektionen, skal generalforsamlingen samtidig træffe beslutning om
anvendelsen af sektionens eventuelle midler.

§ 13 Uddannelse
Sektionen opretter en uddannelsespulje. Uddannelsespuljen skal yde tilskud til etablering af en
uddannelse for erfarne og helt uerfarne stilladsarbejdere.
Desuden skal der ydes tilskud til firmaer, der lader medarbejdere gennemgå uddannelsen. Størrelsen af tilskuddene fastsættes af bestyrelsen.
Alle sektionens medlemmer indbetaler én gang hvert år et beløb til udddannelsespuljen. Beløbet
skal afhænge af arbejderlønsummen i de enkelte firmaer. Indbetalingens størrelse fastsættes hvert
år på generalforsamlingen efter oplæg fra bestyrelsen.

Ændret i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 30. april 2004.
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