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§ 1 
1.1.
Foreningens navn er Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

1.2.
Foreningens hjemsted er Danmark.

§ 2  Foreningens formål er:
2.1.
At varetage medlemmernes interesser udadtil over for:

a.  Folketinget, regeringen og offentlige myndigheder.
b.  Offentligheden.
c.  Alle aftager-grupper på det danske marked for undervisningsmidler samt materialer
 og inventar til undervisningssektoren.

2.2.
At formidle kontakten indadtil i foreningen, dels i medlemskredsen som helhed, dels i grupper af 
medlemmer med fælles interesser.

§ 3 
3.1.
Enhver virksomhed, som på markedsøkonomiske vilkår udvikler, producerer eller forhandler undervis-
ningsmidler, materialer eller inventar til undervisningssektoren kan blive medlem af foreningen.

3.2.
Selv om betingelserne for optagelse efter pkt. 3.1. ikke er opfyldt, kan foreningen efter omstændighe-
derne optage institutioner, organisationer, virksomheder, enkeltpersoner m.v. som medlem/associeret
medlem, såfremt der kan dokumenteres en tilstrækkelig faglig interesse i deltagelse i foreningens 
arbejde, og medlemsskabet i øvrigt skønnes foreneligt med foreningens målsætning.

3.3.
Anmodning om optagelse som medlem eller som associeret medlem skal godkendes af mindst 2/3 af 
bestyrelsen. Nægter bestyrelsen optagelse, kan spørgsmålet af ansøgeren forlanges indbragt for den 
førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, som med mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer kan omstøde bestyrelsens afgørelse.

Sekretariatet
Torpsgade 13

7000 Fredericia

Tlf. 86 11 87 11 
www.bfu.dk

BFUBFU
Brancheforeningen
for
Undervisningsmidler

BFU’s vedtægter, 
som vedtaget 4. maj 2015



Side 2  af 6

Brancheforeningen for Undervisningsmidler

§ 4 
4.1.
Nye medlemmer indbetaler ved deres optagelse i foreningen et gebyr, hvis størrelse fastsættes af 
bestyrelsen.

4.2.
Bestyrelsen fastsætter og meddeler en gang årligt medlemskontingent for det kommende år.  
Kontingentfastsættelsen sker senest pr. 30.11. 
Dog kan kontingentet maksimalt stige med 25% i forhold til seneste kontingent inden for den enkelte 
kontingentgruppe.

4.3.
Deltagelse i generalforsamlinger forudsætter at såvel optagelsesgebyr som forfaldent kontingent er 
betalt. Medlemmer, der ikke har betalt såvel optagelsesgebyr som forfaldent kontingent, er ikke valg-
bare så længe disse ikke er betalt.

4.4.
Har bestyrelsen fastlagt en kontingentbetaling i forhold til medlemmernes omsætning, antal medar-
bejdere eller et helt tredje forhold, kan bestyrelsen anmode medlemmet om
at dokumentere grundlaget for en korrekt kontingentindplacering, evt. ved hjælp af en uafhængig 
revisorerklæring.

4.5.
Bestyrelsen kan beslutte, at foreningen kan fradrage rimelige administrationsomkostninger i midler, 
som foreningens medlemmer modtager fra Copydan. Administrationsomkostningerne skal dække om-
kostninger ved foreningens deltagelse i Copydan-arbejdet. Der kan maksimalt fratrækkes 5 pct. af de 
modtagne midler til disse formål, og maksimalt 50% af det enkelte medlems årlige kontingentbetaling 
i BFU.

§ 5 
Bestyrelsen kan beslutte, at ikke-medlemmer på særlige vilkår kan deltage i foreningens 
arrangementer.

§ 5a
5a.1.
Medlemmerne skal overholde de af foreningen indgåede aftaler med Copydan Tekst & Node.

5a.2.
Ethvert medlem overdrager til foreningen en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne at indgå af-
taler med Copydan Tekst & Node om at opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold 
i henhold til foreningens beslutninger. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågæl-
dende rettigheder i behold. 
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5a.3.
Foreningen kan overlade indgåelse og forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler til 
foreninger under Copydan.

5a.4.
Overdragelsen omfatter rettigheder, som varetages af Copydan Tekst & Node, som foreningen er med-
lem af. Medlemmet har ret til at få oplyst, på hvilke områder der er indgået aftaler.

§ 6 
Foreningens medlemmer kan organisere sig i sektioner, der i foreningens regi kan oprettes til vareta-
gelse af branchens særinteresser inden for et nærmere defineret område. 

§ 7 
7.1.
Udmeldelse af foreningen kan ske med et halvt års varsel til udgangen af et regnskabsår.

7.2.
Hvis et medlem ikke har betalt årskontingent eller anden forfalden gæld til foreningen senest 30 dage 
efter den seneste af to på hinanden med mindst én uges mellemrum følgende påmindelser, slettes 
det pågældende medlem. Sletning medfører ikke bortfald af forpligtelser til betaling af gælden.

7.3.
Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt vedkommende har gjort sig skyldig i grovere eller 
gentagen overtræden af foreningens vedtægter eller af forbud eller påbud givet af foreningens kom-
petente organer med hjemmel i vedtægterne.

7.4.
Eksklusion kan endvidere finde sted, hvis et medlem groft modarbejder foreningens formål, handler 
ukollegialt eller hvis et fortsat medlemskab vil være belastende for foreningens anseelse.

7.5.
Gennemførelse af eksklusion besluttes af bestyrelsen, men kan indbringes til endelig afgørelse med 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer på førstkommende generalforsamling.

§ 8 
Associerede medlemmer forpligtes kun af generalforsamlings- og bestyrelsesbeslutninger vedrørende 
interne foreningsanliggender. I øvrigt er associerede medlemmer ligestillet med foreningens øvrige 
medlemmer, jfr. dog § 9.1, § 13.1.
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§ 9  Generalforsamlingen

9.1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. På generalforsamlingen har hvert medlem 
én stemme, men kan give møde ved indtil to personer. Associerede medlemmer har ikke stemmeret, 
men har ret til at udtale sig på generalforsamlingen.

9.2.
Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem, der dog ikke kan råde over mere end 2 
stemmer.

9.3.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er 
bestemt i disse vedtægter.

9.4.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen kan ske med brev og 
/ eller med e-post. Indkaldes med e-post skal der med samme tidsfrist tydeligt informeres på forenin-
gens hjemmeside om, at der er udsendt e-post.

§ 10 
Forhandlingerne ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.  
Generalforsamlingsreferatet underskrives af dirigenten.

§ 11 
11.1.
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal med flg. dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste regnskabsår.
2. Aflæggelse af regnskab.
3. Indkomne forslag.
4. Fastsættelse af kontingent og optagelsesgebyr (jfr. § 4.1 og § 4.2)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Godkendelse af revisor.
8. Eventuelt.

11.2.
Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel ledsaget af dagsorden.

11.3. 
Indkomne forslag fra medlemmer skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være besty-
relsen i hænde senest 3 uger før denne. Sådanne forslag skal senest 2 uger før generalforsamlingen 
udsendes til medlemmerne.
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§ 12 
12.1.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse og skal afholdes, 
når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom over for bestyrelsen med angi-
velse af de emner, der ønskes behandlet.

12.2.
Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med mindst 1 uges varsel.

§ 13
13.1.
Kun indehavere af eller repræsentanter for medlemsvirksomheder (jfr. § 3.1) kan vælges til og være 
medlem af bestyrelsen.

13.2.
Bestyrelsen består af maksimalt 5 personligt valgte medlemmer. De vælges på den ordinære general-
forsamling for en valgperiode på 2 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

13.3.
Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder i perioden mellem to generalforsamlinger, kan bestyrelsen 
indkalde en af suppleanterne, som derefter fungerer som bestyrelsesmedlem indtil næste generalfor-
samling.

13.4.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og/eller forretningsfører  og kan ned-
sætte arbejdsudvalg.

13.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 50% af medlemmerne er til stede. Beslutning træffes ved 
almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

13.6.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp og/eller forretningsfører.

§ 14 
14.1.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

14.2.
For foreningens forpligtelser hæfter alene den foreningen til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse.
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§ 15
15.1.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§15.2.
Foreningens regnskaber revideres af en registreret/statsautoriseret ekstern revisor godkendt af gene-
ralforsamlingen.

§15.3.
Årsrapporten skal, forsynet med formandens/forretningsførerens og revisorens underskrifter, være 
tilgængelig for medlemmerne på foreningens kontor senest 2 uger før generalforsamlingen. Årsrap-
porten fremsendes pr. mail eller post til foreningens medlemmer.

§ 16 
16.1.
Ingen tvist mellem foreningen og dens medlemmer kan indbringes for de almindelige domstole, men 
skal afgøres endeligt ved voldgift efter følgende regler:

16.2.
Hver af parterne udpeger sin voldgiftsmand. Disse udpeger i forening en opmand. I mangel af enighed 
herom skal præsidenten for Sø- og Handelsretten i København anmodes om at udpege opmanden.

16.3.
Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om fremgangsmåden ved sagens behandling samt om hvem, 
der skal udrede de med sagen forbundne omkostninger herunder honorarer til voldgiftsrettens med-
lemmer.

16.4. 
Den, der ønsker voldgiftssag rejst, skal meddele modparten dette med oplysning om, hvem han har 
udpeget som sin voldgiftsmand og med opfordring til modparten om at udpege den anden voldgifts-
mand inden 8 dage. Er dette ikke sket, udpeger klageren begge voldgiftsmænd.

§ 17
17.1.
Ændring af foreningens vedtægter eller beslutning om foreningens opløsning kan ske ved beslutning 
på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære generalfor-
samling. For at få gyldighed må beslutningen godkendes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 
den sidste af de to generalforsamlinger.

17.2.
Ved foreningens opløsning fordeles dens formue i forhold til eksisterende medlemmernes seneste 
kontingentindbetaling.


