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Vedtægter for Dansk Træforening 
 

 

NAVN OG HJEMSTED 
§ 1 

Foreningens navn er Dansk Træforening. 
 
Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk 
Træhandlerforening. 
 
Foreningens hjemsted er Rudersdal. 
 
Foreningens sprog er dansk. 
 
Binavn THE DANISH TIMBER TRADE FEDERATION. 
 
FORMÅL 

§ 2 
Foreningens formål er at varetage medlemmernes kollektive interesser, herunder ved 
fælles optræden under forhandlinger med myndigheder og med udenlandske og 
indenlandske organisationer samt i anliggender, som efter bestyrelsens skøn i øvrigt 
naturligt varetages af foreningen. 
 
MEDLEMMER 

§ 3 
I foreningen kan optages virksomheder, som her i landet driver betydelig selvstændig en 
gros handel med træ og træbaserede produkter rettet mod professionelle, og som ikke 
efter bestyrelsens skøn af særlige, saglige grunde bør udelukkes fra medlemskabet. 
 
Bestyrelsen kan stille krav om supplerende dokumentation ved afgørelse om medlemskab. 
 
Medlemmerne kan være danske eller udenlandske virksomheder. 
 

§ 4 
Foreningen er opdelt i fire sektioner med mulighed for senere dannelse af nye sektioner: 

• Hårdttræ 
• Plader 
• Trælast 
• Industri* 

 

                                                 
*
 Se § 24 
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Nye medlemmer placeres i én af sektionerne efter bestyrelsens skøn efter forudgående 
drøftelse med det nye medlem. De nærmere kriterier for placeringen fastlægges af 
bestyrelsen efter saglige, objektive principper. 
 
Nye medlemmer betaler fuldt kontingent for det løbende år. 
 
Et medlem af foreningen kan være medlem og have stemmeret i flere sektioner. 
 
GENERALFORSAMLINGEN 

§ 5 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har 
hvert medlemsfirma én stemme (eller én stemme for hver sektion, såfremt det 
pågældende firma er medlem i flere sektioner). 
 

§ 6 
Ordinære generalforsamlinger indkaldes af foreningens bestyrelse ved skriftlig indkaldelse 
til medlemmerne med mindst 3 ugers og højst 6 ugers varsel. 
 
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 
mindst 5 medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen – med forslag til dagsorden – 
anmoder om det. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages og 
højst 4 ugers varsel. 
 
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned. Forslag, 
der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til 
formanden senest den 1. februar samme år. 
 
Senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse udsendes til hvert enkelt 
medlem det af revisor og den samlede bestyrelse underskrevne regnskab samt budget for 
det kommende regnskabsår. Samtidig udsendes dagsorden, som er sålydende: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Årsregnskab til godkendelse 
4. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent 
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af revisor 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 
§ 7 

På generalforsamlingen træffes afgørelse ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte 
eller ved skriftlig fuldmagt fra repræsenterede medlemmer. 
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Til ændring af foreningens vedtægter eller til opløsning af foreningen fordres, at mindst 
halvdelen af foreningens medlemmer er til stede (eller repræsenteret ved fuldmagt), og at 
mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 
 
Dersom halvdelen af medlemmerne ikke har været til stede (eller repræsenteret ved 
fuldmagt), men kvalificeret majoritet i øvrigt er opnået, udsendes indkaldelse til ny 
generalforsamling senest 14 dage efter den første generalforsamling, hvor sagen da 
afgøres med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal. 
 

§ 8 
Generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent uden for 
bestyrelsen. Referat af generalforsamlingen udsendes i den form, hvori de indføres i 
foreningens protokol, til samtlige medlemmer. 
 
KONTINGENT 

§ 9 
Kontingentfastsættelse sker hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra 
bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen kan inden for et regnskabsår – såfremt de på generalforsamlingen vedtagne 
kontingenter viser sig ikke at kunne dække foreningens udgifter – udskrive ekstraordinært 
kontingent. For at pålægge en sektion ekstra kontingent kræves dog, at de af den 
pågældende sektions udpegede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.  
 
BESTYRELSEN 

§ 10 
Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på minimum 5 
medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling efter forudgående indstilling 
fra sektionerne. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsen udgøres af min. 1 og maks. 2 medlemmer fra hver af sektionerne: 

• Hårdttræ 
• Plader 
• Trælast 

 
Valgperioden er 3 år.  
 
Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer eller formanden og to 
andre bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
 
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 
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SEKRETARIAT 
§ 11 

Den daglige drift af foreningen forestås af et sekretariat, som også forestår indkaldelse af 
bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v. 
 
 
TEGNINGSREGEL  

§ 12 
Foreningen tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer eller formanden sammen med to 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
LEGAT 

§ 13 
Dansk Træforenings Legat (tidl. Dansk Træhandlerforenings Legat) indgår ikke i 
foreningen, men administreres separat af en legatbestyrelse, som udpeges af Hårdttræ- 
og pladesektionen i Dansk Træforening. 
 
REGNSKABSÅR 

§ 14 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
REVISOR 

§ 15 
Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen hvert år valgt 
statsautoriseret revisor. 
 
CODE OF CONDUCT 

§ 16 
Medlemmerne af Dansk Træforening er forpligtet til at overholde Dansk Træforenings 
Code of Conduct, som er vedlagt nærværende vedtægter som særskilt dokument. 
 
Ændring af Code of Conduct kræver godkendelse af generalforsamlingen med simpelt 
flertal. 
 
KLAGENÆVN 

§ 17 
Til håndhævelse af Code of Conduct nedsættes et klagenævn ("DTF's Klagenævn"), som 
skal bestå af 4 medlemmer og 3 suppleanter, hvoraf hver af sektionerne (hårdttræ, plader 
og trælast) udpeger et medlem og en suppleant. 
 
Klagenævnets formand udpeges af bestyrelsen for Dansk Træforening, idet formanden 
skal være jurist og opfylde betingelserne for udnævnelse som landsdommer. 
 
To eller flere medlemmer af Klagenævnet må ikke på tidspunktet for udpegningen være 
ansat i eller tilknyttet samme virksomhed. 
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I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
Udpegningen sker for 2 år ad gangen, idet der kan foretages genvalg. 
 
Alene Klagenævnets formand modtager honorar for sit virke. 
 
Dansk Træforenings sekretariat skal bistå Klagenævnet med dets virke, herunder særligt 
forberedelse, behandling og offentliggørelse af klager. 
 
Processen for klage til DTF's Klagenævn samt sammensætning og virke er beskrevet i 
særskilt forretningsorden, som udarbejdes og vedtages af bestyrelsen for Dansk 
Træforening. 
 
ÆRESMEDLEMMER 

§ 18 
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at personer der har gjort sig særlig 
fortjent udnævnes til æresmedlemmer. Det forudsætter af ¾ af de tilstedeværende 
medlemmer stemmer ja. 
 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
 
UDMELDELSE 

§ 19 
Udmeldelse af foreningen kan ske med mindst 6 måneders varsel til en 1. januar. 
 
UDELUKKELSE 

§ 20 
Udelukkelse af et medlem, som skal være sagligt begrundet, kan kun ske på en 
generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen eller indstilling fra mindst 5 medlemmer af 
foreningen. Til vedtagelse kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer. Bestyrelsen har dog 
mulighed for at suspendere et medlem, såfremt væsentlige grunde taler herfor, indtil 
førstkommende generalforsamling, hvor der er mulighed for at tage stilling til 
udelukkelsesspørgsmålet. 
 
I tilfælde af et medlems gentagne eller særligt grove overtrædelser af Code of Conduct 
kan DTF's Klagenævn ekskludere det pågældende medlem. 
 
Det ekskluderede medlem kan kræve eksklusionen forelagt for den førstkommende 
generalforsamling, som kan ophæve eksklusionen med et flertal på ¾ af de på 
generalforsamlingen afgivne stemmer. DTF's Klagenævn bestemmer, hvorvidt en sådan 
anmodning skal have opsættende virkning i forhold til Klagenævnets eksklusionsafgørelse. 
 
 
 



DANSK TRÆFORENING 

The Danish Timber Trade Federation  

P.O. Box 9  
.
  DK-2850 Nærum  

. 
 Denmark  

.
  Tlf. (+45) 45 87 54 00  

.
  Fax (+45) 45 87 13 32  

 

 

 

 6 

 
FORTROLIGHED 

§ 21 
Alle foreningens møder og generalforsamlinger skal betragtes som strengt fortrolige og må 
ikke refereres til udenforstående uden særlig vedtagelse herom. 
 
MEDLEMSMØDER 

§ 22 
Der kan ikke på ordinære medlemsmøder træffes beslutning med bindende virkning for 
foreningens medlemmer, medmindre møderne er indkaldt med angivelse af dagsorden i 
overensstemmelse med de for indkaldelse til generalforsamling gældende regler jf. § 6. 
 
FORENINGENS OPHØR 

§ 23 
I tilfælde af foreningens ophør, fordeles formuen mellem de pr. ophørsdagen værende 
medlemmer forholdsmæssigt imellem disse i forhold til kumuleret kontingent for 
medlemmerne de seneste 5 hele regnskabsår forud for ophøret. 
 

§ 24 
Virksomheder der driver industriel virksomhed med fremstilling af produkter, der 
hovedsagelig eller dog i væsentlig grad består af træ, kan optages som medlemmer i en 
under foreningen hørende særlig sektion, ”Industrisektionen”, såfremt bestyrelsen efter sit 
frie skøn godkender optagelsen. Jf. også vedtægternes § 3 stk. 2. 
 
Medlemmer i Industrisektionen nyder samme rettigheder og har samme forpligtelser som 
foreningens øvrige medlemmer, idet medlemmer af Industrisektionen dog ikke har 
stemmeret på foreningens generalforsamlinger og således heller ikke medregnes ved 
opgørelsen af, hvorvidt der på en generalforsamling er repræsenteret et tilstrækkeligt antal 
medlemmer for, at beslutning kan træffes, eller ved opgørelsen af, om et tilstrækkeligt 
antal medlemmer stemmer for en given beslutning. Medlemmer af Industrisektionen har 
således ret til at deltage i generalforsamlinger og at ytre sig på disse og har mulighed for 
at få samme informationer som øvrige medlemmer af foreningen, dog bortset fra inden- og 
udenlandske henvendelser om køb og salg af varer. 
 
Såfremt foreningens generalforsamling vedtager beslutninger, som udvider forpligtelserne 
for medlemmerne af Industrisektionen (f.eks. kontingentforhøjelse), har den pågældende 
vedtagelse/udvidelse ikke virkning for medlemmer af Industrisektionen, som senest 30 
dage efter den pågældende vedtagelse afgiver meddelelse til foreningens bestyrelse om 
medlemmets udmeldelse med virkning fra den førstkommende 1. januar. 
 
**** 
 
Som vedtaget på generalforsamling den 4. maj 2006 og ændret på generalforsamling den 
6. maj 2010. 
 


