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Foreningens navn 
§ 1 

 
Foreningens navn er: 
Dansk Forening for Varme-, Ventilations- og Sanitets-
teknik, kaldet: VVS-Teknisk Forening. 
 
 

Foreningens formål 
§ 2 

 
Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til og fremme 
den tekniske og videnskabelige udvikling inden for varme- og 
klimateknik, bygningsinstallationer og tilgrænsende områder. 
 
 

Foreningens virke 
§ 3 

 
Formålet søges realiseret: 

• Gennem tekniske diskussioner, foredrag, høringer, 
konferencer, messer, konkurrencer, ekskursioner, 
studierejser og kurser. 

• Ved medlemsinformation i form af blade, periodiske 
meddelelser, rapporter, publikationer m.v. 

• Ved initiering og gennemførelse af projekter af 
interesse for medlemmerne. 

• Gennem samarbejde med danske og udenlandske 
organisationer og videncentre. 

 
 

Foreningens medlemmer 
§ 4 

 
1. Foreningens medlemmer kan være: 
 a. ordinære medlemmer 
 b. juniormedlemmer 
 c. bidragydende medlemmer 
a. Som ordinære medlemmer af foreningen kan optages 

personer, der gennem deres uddannelse og/eller erfaring 
kan bidrage til fremme af foreningens formål. 

b. Som juniormedlemmer kan optages personer under ud-
dannelse til fag, der har tilknytning til foreningens formål. 

c. Som bidragydende medlemmer kan optages medlemmer 
af IDA, Ingeniørforeningen af Danmark, firmaer og 
institutioner, der ønsker at støtte foreningens formål. 

 
2. Kun ordinære medlemmer har stemmeret på foreningens 

generalforsamlinger og ved urafstemninger. 
 
 

§ 5 
 
1. Medlemmer kan optages i foreningen efter ansøgning. 
 2. Medlemskab træder i kraft, når det fastsatte kontingent er 

indbetalt til foreningens sekretariat. 
 
 

§ 6 
 
1. Kontingenter og eventuelle indmeldelsesgebyrer fastsæt-

tes af generalforsamlingen. 
2. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tildele kontingentfrihed 

for medlemmer, der skønnes at have speciel betydning 
for fremme af foreningens formål. 

3. Foreningens æresmedlemmer er kontingentfrie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
 
Medlemmer, som måtte ønske at udtræde af foreningen, skal 
tilsende bestyrelsen skriftlig meddelelse derom inden 1. 
november, hvorefter medlemskabet ophører med udgangen af 
kalenderåret. 
 
 

§ 8 
 
1. Medlemmer, som er i restance med kontingentbetaling 

mere end 3 måneder, betragtes som udmeldt af 
foreningen 

 
2. Medlemmer, som ved overtrædelse af foreningens love 

eller ved deres optræden findes at være til åbenbar skade 
for foreningens interesser og anseelse, kan af bestyr-
elsen ekskluderes af foreningen. Således ekskluderede 
medlemmer har dog ret til at forelægge spørgsmål om 
eksklusionen på førstkommende generalforsamling. 

 
 

Foreningens organisation 
§ 9 

 
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der har an-

svaret for at foreningens og landets love og bestemmel-
ser overholdes. 

3. Bestyrelsen kan indgå i samarbejde med parter uden for 
foreningen og kan inden for foreningen organisere 
interessegrupper, når samarbejdet og interessegrupperne 
skønnes at fremme foreningens formål. 

4. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens administration og 
organisation, således at foreningens formål og økonomi 
bedst muligt tilgodeses.  

 
 

Bestyrelsen 
§ 10 

 
1. Foreningens bestyrelse består af op til 12 personer, hvor-

af 7 – formanden medregnet – vælges af og blandt fore-
ningens ordinære medlemmer på generalforsamlingen. 

2. Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år og vil 
kunne genvælges for de 4 følgende år, i perioder af 2 år. 

3. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte, menige 
medlemmer vælges for 2 år, idet 3 medlemmer er på valg 
hvert år. 

4. Menige bestyrelsesmedlemmer som har fungeret i 2 år, 
vil kunne genvælges for de 4 følgende år, i perioder af 2 
år. 

5. Generalforsamlingen vælger en 1. og 2. suppleant, som i 
tilfælde af varig vakance blandt bestyrelsens medlemmer 
indtræder successivt, og hvis mandattid derefter følger 
det afgåede medlems. 

6. Suppleanterne vælges for 2 år, og der er 1 på valg hvert 
år. Suppleanterne kan genvælges. 

7. Næstformanden vælges af og blandt den 
generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen. 
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8. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med 

næstformand, kasserer og sekretær og bestemmer selv 
sin forretningsorden. 

 
9. Når formanden udtræder af bestyrelsen, kan vedkom-

mende ikke vælges til formand eller menigt 
bestyrelsesmedlem i de følgende 2 år. Når et menigt 
medlem udtræder af bestyrelsen, kan vedkommende ikke 
vælges til menigt bestyrelsesmedlem i de følgende 2 år. 

10. Intet medlem, som er fyldt 70 år, kan indvælges i bestyr-
elsen. 

11. Bestyrelsens beslutninger er gyldige, såfremt mindst 4 af 
de generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede, 
under forudsætning af at samtlige medlemmer har været 
indkaldt og med rimeligt varsel. 

12. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

13. Bestyrelsen kan ansætte lønnede medarbejdere til at 
varetage selskabets daglige arbejde. 

14. Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse kan sup-
plere sig med yderligere op til 5 personer, som ikke har 
stemmeret og som udpeges for 1 år ad gangen. 

 
 

Generalforsamlinger 
§ 11 

 
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året 

mellem medio februar og ultimo april. Bestyrelsen er 
pligtig til skriftligt at indkalde foreningens medlemmer til 
den ordinære generalforsamling med mindst 1 måneds 
varsel, samt ved samme lejlighed at meddele den for 
generalforsamlingen gældende dagsorden og bestyrelses 
forslag til besættelsen af ledige, generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesposter. Alle skriftlige underretninger kan ske 
via foreningens hjemmeside eller i et medlemsblad for 
foreningen. 
Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen skal 
dog offentliggøres i foreningens medlemsblad, pr. email 
eller pr. brev. 

3. Forslag som ønskes fremsat og behandlet på general-
forsamlingen, under pkt. 6, 7 og 8, skal skriftligt tilstilles 
bestyrelsen senest 15. januar. 

4. Det påhviler bestyrelsen på generalforsamlingen at af-
lægge beretning og regnskab for det sidst forløbne regn-
skabsår, som er kalenderåret. Det påhviler bestyrelsen at 
tilsende medlemmerne en udskrift af det afsluttede og 
reviderede regnskab senest 7 dage inden 
generalforsamlingen eller at offentlig gøre regnskabet på 
foreningens hjemmeside. 

5. Revision af regnskabet sker ved en statsautoriseret revi-
sor som af generalforsamlingen vælges for 1 år ad gan-
gen. Revisoren kan genvælges. 

6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 
14 dages varsel af bestyrelsen enten på dennes foran-
ledning eller efter begæring fra mindst 5 % af foreningens 
ordinære medlemmer. Indkaldelse sker i øvrigt efter sam-
me retningslinier som i § 11 stk. 2. Bestyrelsen skal ind-
kalde senest 2 måneder efter begæringens modtagelse 
og med højst 2 måneders varsel. 

 
 

§ 12 
 
Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger skal indeholde 
følgende punkter i den angivne rækkefølge: 
1. Valg af dirigent. 
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede 
regnskab. 

4. Forelæggelse og drøftelse af indeværende og næste års 
budget samt fastsættelse  af indmeldelsesgebyr og 
kontingenter. 

5. Forslag fremsat af bestyrelsen. 
6. Forslag fremsat af medlemmerne. 
7. Valg af formand. 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
9. Valg af statsautoriseret revisor. 
10. Eventuelt. 
 

 
§ 13 

 
1. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt 

flertal. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. 
Til brug ved afstemninger kan et medlem medtage fuld-
magt for ét andet medlem. Afstemninger afholdes skrift-
ligt, når  mindst 5 medlemmer af forsamlingen ønsker det. 
Ved valg til besættelse af flere bestyrelsesposter sker dog 
afstemning samlet, og hvert stemmeberettiget medlem 
har én stemme for hver ledig bestyrelsespost. 

 
2. Lovændringer kan kun foretages af en ordinær general-

forsamling, hvor mindst 50 % af de ordinære medlemmer 
er repræsenterede. Såfremt generalforsamlingen ikke er 
således beslutningsdygtig, kan bestyrelsen enten lade 
spørgsmålet om lovændring prøve ved en indkaldt ekstra-
ordinær generalforsamling, som vil være beslutningsdyg-
tig uanset fremmøde, eller lade spørgsmålet gå til uraf-
stemning blandt foreningens medlemmer. 

 
3. Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem 

i forening eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 
 
 

Foreningens opløsning 
§ 14 

 
Opløsning af foreningen kan kun besluttes af en ordinær gene-
ralforsamling med mindst 50 % repræsentation. Er ved denne 
mere end 30 % af de afgivne stemmer mod forslaget om op-
løsning, anses dette for bortfaldet. 
 
Dersom mere end 70 % af de afgivne stemmer støtter forsla-
get om opløsning, kan bestyrelsen enten lade forslaget prøve 
ved en indkaldt ekstraordinær generalforsamling  eller sende 
det til urafstemning, og er herved mere end 70 % af de afgivne 
stemmer for forslaget, opløses foreningen. 
 
 

§ 15 
 
I tilfælde af foreningens opløsning skal dets formue overdrages 
til forskningsopgaver inden for områder, der falder ind under 
foreningens formålsparagraf. 
 
Beslutning om fordelingen træffes af generalforsamlingen. 
 


