
§ 1 Formål 

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesser overfor deres kunder 
og leverandører, at fremme et konstruktivt samarbejde mellem danske skoventrepre-
nører og erhvervets øvrige parter samt at sikre et ensartet kvalitetsniveau. 

§ 2 Medlemskab 

Som medlem kan optages enhver momsregistreret skoventreprenør, der for andre ud-
fører maskinelt eller manuelt skovbrugsarbejde. 

a) Optagelse af medlemmer sker løbende efter ansøgning på særskilt skema. 

b) Bestyrelsen afgør, om en ansøger er berettiget til optagelse som medlem. 
Nægtes en ansøger optagelse, kan ansøger forlange afgørelsen prøvet ved 
førstkommende generalforsamling. 

c) Foreningens medlemmer nyder alle fordele, der følger af, at være medlem af 
denne. 

d) Medlemmerne forpligtiger sig til at optræde kollegialt og stedse at udføre fag-
ligt kvalificeret arbejde. I tilfælde hvor en kunde klager over et medlem, ud-
peger bestyrelsen en forligsmand, som prøver at forlige de implicerede par-
ter. 

e) Ved gentagne tilfælde af ukollegialt eller useriøs optræden, ukvalificeret ud-
ført arbejde, etc. kan et medlem suspenderes af bestyrelsen indtil næste ge-
neralforsamling, hvor sagen behandles. 

f) Ved ændring af ejerforhold skal medlemsvirksomheder optages som nyt med-
lem. 

g) Tidligere aktive medlemmer kan optages som seniormedlemmer, når de ikke 
længere opfylder betingelserne for aktivt medlemskab, eller når virksomhe-
den er generationsskiftet eller dette er påbegyndt. Seniormedlemmer har ikke 
stemmeret.  Seniormedlemmer har adgang til gruppelivsforsikring indtil det 
fyldte 67. år. 

h) Passive medlemmer kan optages, men har ikke stemmeret eller adgang til 
foreningens leverandøraftaler. Som passive medlemmer kan optages perso-
ner, virksomheder og institutioner uden hensyn til betingelserne i § 2a. 

§ 3 Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske med tre måneders varsel til den 31/12, hvorefter udmeldel-
sen vil have virkning for det efterfølgende kalenderår. 

a) Ved et aktivt medlems forretningsophør, eller ændring af ejerforhold ophører 
medlemskabet af DSF automatisk. 

§ 4 Kontingent 

a) Medlemskontingenter foreslås af bestyrelsen og vedtages på generalforsam-
lingen for det indeværende regnskabsår. ½-års á kontokontingent udfakture-
res i januar og restbetaling senest i juli for det aktuelle regnskabsår. 

b) Nye medlemmer betaler forholdsvis fra førstkommende månedsskift efter op-

tagelse.  

§ 5 Hæftelse 

For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. 

§ 6 Generalforsamlingen 

a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afgør alle spørgs-
mål, der forelægges denne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 
i januar kvartal. 

b) Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel pr. brev til hvert medlem. 
Med indkaldelsen skal følge dagsorden for generalforsamlingen. Forslag fra 
bestyrelsen skal kort anføres i indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne skal 
være formanden i hænde senest otte dage før den pågældende generalfor-
samling for, at de kan komme til afstemning. 

c) På den ordinære generalforsamling foretages mindst:  

1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af beretning. 
3. Fremlæggelse af regnskab. 
4. Godkendelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag fra medlemmerne. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 
7. Valg af revisor. 
8. Eventuelt. 

d) En lovlig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig uanset frem-
møde og de almindelige spørgsmål vedtages eller forkastes ved almindeligt 
stemmeflertal. Hvert aktivt medlem har én stemme. 

e) Forslag til ændring af nærværende vedtægter og til opløsning af foreningen 
skal vedtages af 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte. 

f) Skriftlig afstemning skal foretages, når bare et medlem ønsker det. 

g) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen beslutter 
det og skal afholdes, når mindst 20% af medlemmerne fremsætter begæring 
herom til bestyrelsen. 



§ 7 Foreningens drift 

Foreningen ledes og tegnes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. 

a) Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, 
således at to er på valg det ene år og tre det andet år. Der vælges også en 
suppleant for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

b) Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed 
tæller formandens stemme dobbelt. 

c) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. 

d) Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol, hvis tilførs-
ler løbende underskrives af bestyrelsen. 

e) Foreningens daglige funktioner varetages af et af bestyrelsen ansat sekretari-
at. 

§ 8 Medlemsinformation 

a) Alle aktive medlemmer modtager en medlemsorientering, der udkommer 
mindst 4 gange årligt. Uddrag af medlemsorienteringen kan også distribueres 
til passive- og seniormedlemmer samt foreningens leverandører og øvrige 
samarbejdspartnere. 

b) Foreningens aktive medlemmer modtager desuden interne meddelelser. In-
terne meddelelser omhandler foreningssager, som skal behandles fortroligt. 

§ 9 Revision 

a) Revision af foreningens regnskab foretages af 2 på generalforsamlingen valgte 
revisorer. Revisorerne vælges for et år ad gangen. 

b) Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet underskrives af be-
styrelsen, samt forsynes med revisorens påtegning. 

§ 10 Opløsning 

Ved foreningens opløsning fordeles et eventuelt overskud lige mellem de på tidspunk-
tet registrerede medlemmer. 
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