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§ 1 

 

Foreningens navn er Kemi & Life Science. Foreningens hjemsted er København. 

 

 

§ 2 

Foreningens formål 

 

Foreningen har som formål at varetage medlemmernes faglige og kollegiale interesser, herunder 

især: 

 

 at varetage branchens interesser over for myndigheder og andre organisationer, 

sammenslutninger m.v. såvel i Danmark som i udlandet 

 at yde bistand i alle spørgsmål af almen betydning for branchen 

 at bidrage til højnelse af medlemmernes professionelle standard f.eks. ved at kunne drive 

ansvarlig forretning og håndtere relevant lovgivning  

 at fremme det kollegiale forhold mellem medlemmerne igennem netværk og 

branchefælleskab. 

 

§ 3 

Tilhørsforhold 

 

Foreningen er med sin medlemskreds medlem af Dansk Erhverv, og medlemmerne er underkastet 

de til enhver tid for Dansk Erhverv gældende regler. Dette er ikke gældende for associerede 

medlemmer. 

 

§ 4 

Medlemmer 

 

Foreningen kan som medlemmer optage virksomheder, som primært har selvstændig produktion 

og/eller distribution og/eller markedsføring af kemi- og life science-råvarer og -produkter, og som i 

øvrigt efter bestyrelsens skøn findes kvalificeret, specielt i relation til det kvalitetsmæssige og 

brancheetiske niveau, som foreningen ønsker iagttaget. 

 

Foreningen kan desuden optage virksomheder som associerede medlemmer, som ønsker 

tilknytning til branchen samt anvender og forholder sig til kemi.  

Associerede medlemmer har ingen stemmeret og kan ikke vælges til tillidsposter.  

Associerede medlemmer har adgang til at deltage i ordinære generalforsamlinger og i de 

udadvendte aktiviteter, som foreningen foranstalter, ligesom de er berettigede til at modtage det 

informationsmateriale af generel karakter, som foreningssekretariatet råder over. Bestyrelsen kan 



 

 

beslutte, at associerede medlemmer skal betale deltagergebyr for at følge visse aktiviteter. 

Associerede medlemmer modtager ingen ydelser af nogen art fra Dansk Erhverv. 

 

Virksomheden udpeger én medarbejder, der bindende repræsenterer virksomheden i foreningen. 

 

§ 5 

Indmeldelse 

 

Ansøgning om optagelse som medlem af foreningen indgives skriftligt til foreningens sekretariat 

med angivelse af alle nødvendige oplysninger til begrundelse for ansøgningen. 

 

På det efter ansøgningens fremkomst afholdte første bestyrelsesmøde vil ansøgningen være at 

sætte på dagsordenen, hvorefter bestyrelsen ved almindelig flertalsbeslutning på et 

beslutningsdygtigt bestyrelsesmøde afgør, om betingelserne for optagelse er til stede. 

 

Meddelelse om bestyrelsens beslutning vil derefter skriftligt blive meddelt ansøgeren. 

 

Hvis bestyrelsen har nægtet ansøgeren optagelse – hvilket ikke behøver at begrundes – kan 

ansøgeren forlange ansøgningen forelagt på den efter nægtelsen førstkommende 

generalforsamling, det være sig ordinær eller ekstraordinær, hvis ansøgeren skriftligt inden 8 dage 

efter modtagelsen af bestyrelsens beslutning fremsætter begæring herom over for foreningens 

sekretariat. 

 

Ansøgeren skal i bestyrelsens skriftlige afslag på ansøgning om medlemskab bekendtgøres med 

andre muligheder i foreningen jf. § 4. 

 

Generalforsamlingens afgørelse er endelig, og spørgsmålet kan følgelig ikke indbringes for 

domstolene. 

 

§ 6 

Udmeldelse 

 

Hvis et medlem ikke længere opfylder de i § 4 anførte betingelser for medlemskab, skal det 

pågældende medlem udtræde af foreningen. 

 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst 3 måneders forudgående 

varsel til udløbet af et regnskabsår. 

 

Ved udmeldelse bortfalder alle medlemmets rettigheder. 

 

Standser et medlem sine betalinger, træder i konkurs, indleder forhandlinger om akkord, offentligt 

eller under hånden, beslutter sig til at likvidere eller på anden måde mister sine rettigheder over sit 

bo, betragtes dette forhold som opsigelse af medlemskabet. 

 

 

 



 

 

§ 7 

Eksklusion 

 

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis det: 

 

 ikke overholder foreningens vedtægter jf. bl.a. §§ 4 og 8 eller i øvrigt modarbejder 

foreningens formål og interesser eller på anden måde groft bringer sig i 

modsætningsforhold til de interesser, foreningens bestyrelse og/eller generalforsamling 

mener at burde varetage 

 undlader at overholde generalforsamlingsbeslutninger 

 i øvrigt udviser vandel, der nedsætter den agtelse, foreningens medlemmer bør nyde 

 undlader, trods skriftlig opfordring, at indbetale de fastsatte ydelser over for foreningen. 

 

Beslutning om eksklusion af et medlem træffes af bestyrelsen ved almindeligt flertal. Bestyrelsens 

beslutning meddeles medlemmet ved anbefalet skrivelse. Hvis medlemmet mener sig uberettiget 

ekskluderet, har vedkommende ret til at forlange eksklusionen forelagt på den efter beslutningen 

førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvis afgørelse derefter er endelig 

og bindende, således at spørgsmålet ikke kan indbringes for domstolene. 

 

§ 8 

Medlemsforpligtelser 

 

Ethvert medlem er forpligtet til at: 

 

 underkaste sig foreningens til enhver tid gældende love og vedtagelser truffet af 

generalforsamlingen  

 i sin virksomhed virke for, at foreningens formål fremmes bedst muligt jf. § 2 

 i øvrigt iagttage redelig og god forretningsskik i forholdet til kunder og kolleger samt at afstå 

fra sådanne handlinger, der kan skade et godt og kollegialt forhold 

 overholde tavshedspligt om foreningens interne forhold over for uvedkommende 

 meddele foreningen uopholdeligt skriftligt enhver ændring inden for virksomheden, der har 

relation til § 4. 

 

§ 9 

Kontingent og hæftelse 

 

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og skal indbetales senest 30 dage efter 

afholdelsen af generalforsamlingen. 

 

Kontingent til Dansk Erhverv opkræves særskilt herfra. 

 

Virksomheder, som optages som medlemmer eller associerede medlemmer i henhold til § 4, 

betaler kontingent jf. beslutninger taget på den ordinære generalforsamling. 

 



 

 

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af foreningen, forpligtes 

og berettiges alene foreningen. 

 

Hvis medlemskontingentet ikke kan dække foreningens daglige udgifter, dækker bestyrelsen 

underskuddet med foreningens formue. Hvis foreningens til enhver tid værende formue ikke er 

tilstrækkelig til at dække et opstået underskud, påligner bestyrelsen det eventuelle underskud pro 

medlem ved regnskabets forelæggelse på generalforsamlingen. 

 

Medlemmer, der – uanset af hvilken grund – ophører med at være medlemmer, har ikke krav på 

andel i foreningens eventuelle formue eller tilbagebetaling af kontingent. 

 

§ 10 

Generalforsamlingsafholdelse og indvarsling 

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel ved brev eller elektronisk post til hvert 

medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Sager, der ønskes optaget til behandling på 

generalforsamlingen, må fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Møde-, stemme- og taleberettiget på generalforsamlingen er den person, som medlemmet jf. § 4 

har udpeget til at repræsentere sig i foreningen. 

 

Associerede medlemmer kan overvære generalforsamlingen uden stemme- og taleret. 

 

Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre end de direkte mødeberettigede til at overvære 

generalforsamlingen uden stemme- og taleret. 

 

§ 11 

Ordinær generalforsamling 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende 

dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Årsberetning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af sidste års reviderede regnskab 

5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af næste års kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleant 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

 



 

 

Der optages referat af forhandlingerne på den ordinære generalforsamling. Referatet, som 

underskrives af dirigenten, har fuld beviskraft med hensyn til det på generalforsamlingen 

passerede. Referatet rundsendes til medlemmerne. 

 

§ 12 

Ekstraordinær generalforsamling 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, hvis flertallet af bestyrelsen ønsker dette, samt 

skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt over for foreningens bestyrelse 

fremsætter anmodning herom motiveret med den dagsorden, der ønskes forelagt 

generalforsamlingen. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. 

 

Der optages referat af forhandlingerne på den ekstraordinære generalforsamling. Referatet, som 

underskrives af dirigenten, har fuld beviskraft med hensyn til det på den ekstraordinære 

generalforsamling passerede. Referatet rundsendes til medlemmerne. 

 

§ 13 

Afstemningsregler m.v. 

 

For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler: 

 

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme (forudsat medlemmet ikke er i 

kontingentrestance). 

 

Et medlem er berettiget til at give møde ved fuldmagt til et andet medlem, og fuldmagt til at give 

møde på ordinær generalforsamling anses også som gældende for en påfølgende ekstraordinær 

generalforsamling i tilfælde, hvor denne ønskes indkaldt. 

 

Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, dog med de i § 17 nævnte 

undtagelser om lovændringer og foreningens opløsning. 

 

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes 

antal. Afstemninger foregår mundtligt, hvor vedtægterne ikke indeholder andre afstemningsregler. 

 

§ 14 

Bestyrelse 

 

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst tre medlemmer samt en 

suppleant. Bestyrelsen skal søges sammensat så bredt, at foreningens medlemssammensætning i 

højest mulig grad tilgodeses.  

 

Hvervet som bestyrelsesmedlem, som er ulønnet, kan kun bestrides af erhvervsaktive personer 

inden for medlemskredsen. Ved udgangen af det år, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 65 år, skal 

den pågældende nedlægge sit mandat.  



 

 

 

Den af generalforsamlingen udpegede suppleant kan deltage som observatør uden stemmeret i 

bestyrelsesmøderne. 

 

Der afgår efter tur hvert år to bestyrelsesmedlemmer. Dog kan bestyrelsesformanden max. sidde i 

6 år (to genvalg).  Suppleanten afgår hvert år.  

 

Bestyrelsens medlemmer samt suppleanten kan opstilles til genvalg.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin 

forretningsorden. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. 

 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og udfører det arbejde, der 

ikke ifølge lovene kræver afgørelse af en generalforsamling. Kun bestyrelsen kan beslutte, hvem 

der må udtale sig på foreningens vegne.  

 

Inden for budgettets rammer kan bestyrelsen antage den fornødne assistance til foreningens 

løbende drift jf. § 15. 

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder 

det ønskeligt.  

 

Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet tilsendes de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer og godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde. Suppleanten modtager 

referat til orientering. 

 

Ved behandling af sager, der specielt vedrører et bestyrelsesmedlems virksomhed, deltager det 

pågældende medlem ikke. 

 

§ 15 

Sekretariatet 

 

Bestyrelsen engagerer foreningens sekretær, der efter nærmere aftale varetager foreningens 

administration jf. § 14. 

 

§ 16 

Regnskab og tegningsret 

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Forinden regnskabet forelægges til godkendelse, skal revisionen have underskrevet dette og 

forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til. Foreningen tegnes af to 

bestyrelsesmedlemmer i forening. 



 

 

§ 17 

Vedtægtsændringer og opløsning 

 

Forslag til ændringer af vedtægterne eller foreningens opløsning skal vedtages på en 

generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og mindst 2/3 af 

de fremmødte skal stemme for ændringsforslaget. 

 

Hvis ikke mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 

af de tilstedeværende stemmer for en ændring af lovene, vil bestyrelsen snarest muligt indkalde til 

en ekstraordinær generalforsamling, såfremt fremsatte ændringsforslag opretholdes. 

 

På den ekstraordinære generalforsamling vil forslaget kunne vedtages med 2/3 af de 

tilstedeværende stemmer uden hensyn til, hvor mange af foreningens medlemmer der er 

repræsenteret. 

 

Hvis generalforsamlingen vedtager at opløse foreningen, ophører bestyrelsen at fungere, og 

generalforsamlingen nedsætter et udvalg til afvikling af alle løbende sager, derunder likvidation af 

foreningens formue, som skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning. 

 

Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkalder det til en generalforsamling, for hvilken det 

aflægger afsluttende beretning og regnskab. 

 

§ 18 

Ikrafttræden 

 

Disse vedtæger træder i kraft den 19. marts 2015. 


