Vedtægter
for
Landskabsrådet
1. Navn og hjemsted
1.1 Brancheforeningens navn er "Landskabsrådet".
1.2

Brancheforeningen har hjemsted i Københavns Kommune.

2. Formål
2.1 Det er brancheforeningens mission at fremme separate grønne entrepriser i både antal og kvalitet.
2.2

Brancheforeningens vision er at øge opmærksomheden om fordelene ved anvendelsen af separate grønne entrepriser.

2.3

Brancheforeningen skal bidrage til et mere værdiskabende byggeri med fokus på terræn og udearealer af høj kvalitet.

2.4

Brancheforeningen skal fremme viden om separate grønne entrepriser for derigennem at sikre det bedst mulige
beslutningsgrundlag for valg af entrepriseform hos såvel private som offentlige beslutningstagere.

2.5

Brancheforeningen skal sikre de bedst mulige rammevilkår for dens medlemmer.

2.6

Brancheforeningen skal samle aktører på tværs af området for separate grønne entrepriser.

2.7

’Separate grønne entrepriser’ forstås som en adskillelse eller udskillelse af terræn og udearealer fra det øvrige byggeri i
entrepriseform.

2.8

Brancheforeningen varetager ikke medlemsinteresser vedrørende løn- og arbejdsvilkår eller anden ansættelsesretlig rådgivning.
Foreningen kommer ej heller med konkrete anbefalinger af løsninger, produkter eller lignende, hvor enkelte medlemmers
interesser forfordeles.
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3. Drift
3.1 Indtægter til foreningens drift tilvejebringes ved kontingent fra medlemmerne. Endvidere kan indtægter fra fondsansøgninger og
offentlige bidrag indgå som driftsmidler. Et eventuelt overskud ved driften tilfalder foreningen som selvstændig juridisk person.
4. Medlemmer
4.1 Medlemmer kan være kommercielle virksomheder fra hele bygge- og anlægsbranchen samt andre aktører, fx universiteter,
uddannelsessteder, leverandører og interesseorganisationer, der bakker op om foreningens formål, jf. § 2.
4.2

Et medlem kan alene optages i brancheforeningen, såfremt ansøgeren driver en sund forretnings- og personalepolitik og udfører
arbejde i henhold til fagets normer. Dette afgøres af bestyrelsen. En ansøger kan alene nægtes optagelse efter denne bestemmelse
såfremt 3/4 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer mod indmeldelse i brancheforeningen.

4.3

Bestyrelsen kan, når særlige omstændigheder findes, gøre afvigelser fra de ovenfor angivne betingelser for optagelse som medlem
jf. pkt. 4.1 og pkt. 4.2.

4.4

Foreningens medlemmer optages i fire kategorier:
Medlemskab Virksomhedsart
Associerede

Deltagelse i bestyrelsesmøder

Valg til bestyrelsen
(§§12 og 14)

Andre aktører fx universiteter, uddannelsessteder, Ja, en repræsentant kan deltage. Har
leverandører og interesseorganisationer, der
møde- og taleret, men ikke stemmeret.
ønsker at bakke op om foreningens formål
Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen
Ja, en repræsentant kan deltage. Har
fuld adgang til referater, dagsordner,
faglig viden m.v.

Nej

Basis+

Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen

Ja, der kan sendes flere deltagere til
bestyrelsesmøder. Har fuld adgang til
referater, dagsordner, faglig viden m.v.

Ja

Plus

Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen

Ja, der kan sendes flere deltagere til
bestyrelsesmøder. Har fuld adgang til
referater, dagsordner, faglig viden m.v.

Ja

Basis
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Ja

4.5

Alle medlemmer kan deltage i bestyrelsesmøder, faglige udvalg, der måtte blive nedsat af bestyrelsen samt temadage og lignende
herunder generalforsamling.

4.6

Ethvert medlem er berettiget til, i tilknytning til sit navn eller firmanavn, hvor dette er anført i tryksager, reklamer, brevpapir,
hjemmeside m.v., at gengive brancheforeningens logo for at tilkendegive sit tilhørsforhold hertil.

5. Indmeldelse
5.1 Ansøgningen om medlemskab rettes skriftligt til sekretariatet. Ansøgningen skal indeholde en opgørelse af antallet af relevante
medarbejdere. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilket medlemskab ansøger ønsker.
5.2

Bestyrelsen beslutter på baggrund af ansøgningen, hvilket type medlemsskab ansøger skal have. Bestyrelsen godkender ansøgning
om medlemskab og påser, at ansøgeren opfylder betingelserne jf. pkt. 4.1 og pkt. 4.2 for at blive medlem.

5.3

Bestyrelsen kan nægte optagelse af virksomheder, som ved deres handlemåde forventes at ville skade brancheforeningens interesse
og formål jf. § 2.

5.4

Et afslag på ansøgning om medlemskab kan på foranledning af den pågældende virksomhed tages op på den førstkommende
ordinære generalforsamling. For optagelse kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

5.5

Som medlem af brancheforeningen accepterer medlemmerne brancheforeningens vedtægter.

6. Udmeldelse
6.1 Udmeldelse af brancheforeningen skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst 6 måneders varsel. Indbetalt kontingent
refunderes ikke.
6.2

Ved udmeldelse samt eksklusion efter § 7 bortfalder alle rettigheder, herunder retten til brancheforeningens formue, anvendelse af
brancheforeningens navn og logo m.m.

7. Eksklusion
7.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem såfremt:
 Medlemmet handler i strid med brancheforeningens formål, vedtægter eller de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
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Betingelserne jf. pkt. 4.1 og pkt. 4.2 for medlemskab af brancheforeningen ikke længere er til stede.
Medlemmet standser sine indbetalinger, træder i likvidation, kommer under konkurs eller på anden måde mister rådigheden
over sit bo.
Medlemmet har kontingentrestance eller anden skyld til brancheforeningen.

7.2

Spørgsmål vedrørende eksklusion behandles af bestyrelsen. Eksklusion af et medlem kan kun ske, såfremt 2/3 af bestyrelsen er til
stede og enstemmigt stemmer herfor. Såfremt spørgsmålet om eksklusion angår et medlem, der er repræsenteret i bestyrelsen,
deltager den pågældende repræsentant ikke i behandlingen af spørgsmålet.

7.3

Ethvert medlem har ret til at blive hørt forud for en beslutning om eksklusion.

7.4

Et ekskluderet medlem kan kræve at få sin eksklusion behandlet på den førstkommende generalforsamling. Ophævelse af
eksklusion kan kun ske med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet er ekskluderet på grund af
manglende kontingentbetaling eller anden skyld til brancheforeningen.

7.5

Med eksklusion bortfalder alle rettigheder jf.§ 6.

8. Generalforsamlingen
8.1 Generalforsamlingen er brancheforeningens øverste myndighed.
8.2

Brancheforeningen afholder én årlig generalforsamling og kan derudover afholde ekstraordinære generalforsamlinger.

8.3

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juli. Bestyrelsen træffer beslutning om stedet for afholdelse af
generalforsamling med behørig hensyntagen til geografiske afstande.

8.4

Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel og skal som minimum indeholde tid og sted for
generalforsamlingen. Dagsorden og materiale til generalforsamlingen kan eftersendes. Dagsorden og materiale skal dog
fremsendes senest 5 hverdage før afholdelse af generalforsamlingen.

8.5

Det er altid medlemmernes ansvar at orientere brancheforeningen om adresseændring til enten formanden eller til sekretariatet.
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8.6

Forslag til dagsorden ad punkt 4, ad punkt 5 samt kandidater til bestyrelsen ad punkt 6 skal være bestyrelsen skriftligt i hænde i
sin nøjagtige ordlyd senest 20 dage før generalforsamlingen jf. pkt. 8.7.

8.7

Dagsorden for den ordinære generalsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Kontingentforslag
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse samt suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

9. Ekstraordinær generalforsamling
9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de kontingentbærende stemmer
i brancheforeningen indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden.
9.2

Når kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet, skal indkaldelsen til denne udsendes inden 14 dage
derefter, og generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter indkaldelsen.

10. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed
10.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis den er lovligt indkaldt. Er dette ikke tilfældet, indkaldes straks – dog minimum
med 7 dages varsel – til ny generalforsamling med samme dagsorden, der afholdes senest seks uger senere.
10.2 Den nye generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede stemmer.
10.3 Beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

11. Møde og stemmeret
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11.1

Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har adgang til generalforsamlingen. Stemmer på generalforsamlingen kan ske
ved personlig tilstedeværelse eller via fuldmagt til sekretariatet eller et andet medlem.

12. Afstemningsregler
12.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed.
12.2 Ved afstemninger på generalforsamlingen har medlemmerne følgende antal stemmer:
Medlemsskab
Associerede
Basis
Basis+
Plus

Antal stemmer
Ingen stemmer
En stemme
To stemmer
Tre stemmer

12.3 Afstemning på generalforsamlingen foretages ved håndsoprækning. Skriftlig og hemmelig afstemning kan kræves, såfremt det
ønskes af bestyrelsen eller kravet fremsættes af mindst 5 medlemmer.
13. Kontingent
13.1 Kontingentet til brancheforeningen opkræves årligt.
13.2 Kontingentet skal være betalt senest 4 uger efter modtagelse af kontingentopkrævning. Ved for sen betaling opkræves morarenter
efter renteloven.
13.3 Ved indmeldelse i løbet af et kalenderår betales der forholdsmæssigt kontingent fra starten af den måned hvor indmeldelsen er
sket.
14. Bestyrelsen
14.1 Brancheforeningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt foreningens plusmedlemmer
 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt foreningens basis+medlemmer
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2 bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt foreningens basismedlemmer.

14.2 Hvert medlem med plads i bestyrelsen har ret og pligt til at lade en anden person fra virksomheden indtræde i bestyrelsen, hvis det
siddende bestyrelsesmedlem ikke længere er ansat i virksomheden. Det indtrædende bestyrelsesmedlem indtræder i det afgående
medlems valgperiode.
14.3 Der kan vælges én suppleant for bestyrelsesmedlemmer valgt af foreningens plusmedlemmer, én suppleant for
bestyrelsesmedlemmer valgt af basis+medlemmerne og én suppleant for bestyrelsesmedlemmer valgt af basismedlemmerne.
14.4 Afgørelser træffes med almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer bortset fra beslutninger, hvortil der ifølge
vedtægterne kræves andet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens
stemme.
14.5 Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme uanset virksomhedsstørrelse og antal stemmer på generalforsamlingen.
14.6 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger ved afstemning en formand og næstformand, såfremt
der er flere kandidater.
14.7 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I første valgperiode gælder dog, at bestyrelsesmedlemmer valgt ind af
foreningens plusmedlemmer sidder i 3 år. Dette sker af hensyn til kontinuitet i foreningens første år. Genvalg kan finde sted.
14.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
14.9 For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede, heraf skal enten formand eller næstformand
deltage.
14.10 Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i bestyrelsesmøderne i et år, kan han betragtes som værende udtrådt af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan dog give et medlem lov til ikke at deltage i møder f.eks. på grund af helbredsmæssige årsager, udenlandsophold
mv.
14.11 Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer af brancheforeningen. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte arbejdet kræver det dog mindst
4 gange årligt.
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15. Sekretariatet
15.1 Bestyrelsen kan antage en medarbejder som daglig leder med ansvar for foreningens daglige virke samt ledelse af foreningens
sekretariat.
15.2 Den daglige leder repræsenterer, på linje med bestyrelsen, foreningen udadtil i henhold til bestyrelsens overordnede retningslinjer
for brancheforeningens drift og virke.
16. Revision og regnskab
16.1 Brancheforeningens regnskab og vilkår følger kalenderåret.
16.2 Revision af brancheforeningens årsregnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt revisor.
16.3 Det endelige årsregnskab forelægges på generalforsamlingen til endelig godkendelse.
16.4 Bestyrelsen udarbejder ved hvert regnskabsårsafslutning et budget for det kommende år.
17. Tegningsregler og hæftelse
17.1 Formanden eller den daglige leder tegner brancheforeningen i de daglige anliggender.
17.2 Ved større dispositioner f.eks. ved indgåelse af lejemål, optagelse af lån i pengeinstitutter, administration over for pengeinstitutter,
postvæsen mv. forpligtes brancheforeningen ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller
næstformanden.
17.3 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom forpligtes brancheforeningen ved samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift
eller ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i brancheforening i henhold til fuldmagt fra den øvrige bestyrelse. Prokura, enkel
eller kollektiv, kan meddeles.
17.4 Brancheforeningens aktiver tilhører brancheforeningen som juridisk person, og den hæfter som sådan for opfyldelsen af sine
forpligtelser.
17.5 Hverken bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af brancheforeningen hæfter for brancheforeningen, ligesom hverken
bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af brancheforeningen har nogen ejendomsret til brancheforeningens aktiver.
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18. Protokol
18.1 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der godkendes af bestyrelsen.
19. Vedtægtsændringer
19.1 Ændringer i disse vedtægter kan kun ske med 2/3 af stemmerne på en generalforsamling.
20. Opløsning
20.1 Vedtagelse af brancheforeningens opløsning kan besluttes på en generalforsamling med dette som punkt, hvor mindst halvdelen af
samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede, og vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
20.2 Ved brancheforeningens opløsning skal eventuelle overskydende midler anvendes til fremme af brancheforeningens
formålsbestemmelse. Midlerne fordeles efter bestyrelsens beslutning.
20.3 Vedtaget på Landskabsrådets stiftende generalforsamling den 27. april 2016. Vedtægter er revideret efter vedtagne ændringsforslag
på Landskabsrådets generalforsamling den 20. april 2017.
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