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§1
Foreningens navn er Gulvbranchen og dens hjemsted er Københavns Kommune.
§2
Foreningens formål er
A.

At lette brugers / bygherrers vurdering af gulvbelægningsmaterialer og arbejdsudførelse
gennem ensartede og overskuelige tekniske specifikationer,
B. at oprette et reklamationsnævn til afgørelse af tvister mellem foreningens leverandør- og
entreprenørmedlemmer,
C. til fordel for forbrugerne at medvirke ved behandling af klager over medlemmernes produkter
og arbejdsudførelse,
D. gennem fælles intern publikation at medvirke til, at al faglig ny viden hurtigst tilgår alle
foreningens medlemmer,
E. generelt at højne branchens standard og udvide dens virkefelt,
F. at varetage branchens interesser over for myndighederne og offentligheden,
G. at fremme et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne samt at arbejde for fair
konkurrence og god markedsføringsskik.
§3
Foreningens medlemmer opdeles i to grupper:
1. Entreprenørmedlemmer (E-medlemmer) og
2. Leverandørmedlemmer (L-medlemmer).
Som E-medlemmer optages personer eller selskaber, der beskæftiger sig med detailsalg og / eller
udførelse af gulvarbejde.
Som L-medlemmer optages leverandører af materialer og / eller hjælpestoffer til gulvbranchen.
Som medlem af foreningen kan optages personer eller selskaber, der opfylder de af generalforsamlingen fastsatte kriterier for medlemskab. Dersom en virksomhed har flere indehavere,
optages virksomheden som sådan.
Betingelser for optagelse er, at de pågældende:
1.

2.
3.

Ikke er ude af rådighed over deres bo og for personers vedkommende ikke er umyndige eller
under lavværgemål og ikke er idømt straf, der efter loven medfører udelukkelse for næringsadkomst.
Virksomheden / personen, der søger optagelse må ikke tidligere – inden for de seneste 5 år –
have været i betalingsstandsning, likvideret eller være erklæret konkurs mere end én gang.
Driver selvstændig virksomhed, der beskæftiger sig med gulvarbejde.
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4.

Medlemmer af foreningen forpligter sig til at efterkomme de af ankenævnet eller reklamationsnævnet trufne afgørelser. Dersom et medlem ikke efterkommer en af ankenævnet eller
reklamationsnævnet truffen afgørelse, kan dette medføre eksklusion af det pågældende
medlem. Bestemmelse herom træffes af Gulvbranchens bestyrelse.
En virksomhed, der er udelukket af foreningen på grund af kontingentrestancen kan kun
optages på ny, såfremt restancen berigtiges fuldt ud.

5.

Det er en betingelse for optagelse af nye entreprenørmedlemmer af Gulvbranchen (Emedlemmer), at virksomheden er medlem af Dansk Byggeri.
Nye leverandørmedlemmer af Gulvbranchen (L-medlemmer), der ikke er medlem af Dansk
Byggeri skal indmeldes i Dansk Byggeri inden tre år med mindre virksomheden falder uden for
Dansk Byggeris naturlige medlemskreds eller der foreligger andre særlige grunde.
Tvivlstilfælde vedrørende kravet om indmeldelse i Dansk Byggeri afgøres af Dansk Byggeris og
Gulvbranchens formænd, som hvis de er uenige i fællesskab skal udpeger en opmand til
afgørelse af spørgsmålet
Ankeinstans
Beslutning om eksklusion kan, inden 4 uger efter meddelelsen herom er givet, indankes for en
voldgift nedsat af Dansk Byggeri. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og kan ikke indbringes for
domstolene.
Medlemmer af foreningen forpligter sig til at efterleve følgende:
Gulvbranchens entreprenørmedlemmer:
•
•
•
•

Vedtægterne for Gulvbranchen
Vedtægterne for Gulvbranchens reklamationsnævn.
Vedtægterne for Byggeriets Ankenævn.
Vedtægterne for Gulvbranchens garantiordning for arbejder aftalt før 1. juli 2009

Gulvbranchens leverandørmedlemmer:
• Vedtægterne for Gulvbranchen
• Vedtægterne for Gulvbranchens reklamationsnævn
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
§4
Ansøgning om optagelse som E-medlem sker til Dansk Byggeri. Ved optagelse i Gulvsektionen
følger automatisk optagelse i Gulvbranchen.
Ansøgning om optagelse som L-medlem i foreningen indsendes til foreningens sekretariat på en til
dette formål udarbejdet blanket. Optagelsen sendes herefter til høring blandt foreningens
medlemmer. Fremkommer der ikke senest 14 dage efter meddelelsens udsendelse skriftlig og
motiveret indsigelse mod ansøgerens optagelse, er medlemskabet godkendt.
Udmeldelse af foreningen for L-medlemmer kan kun ske skriftligt til bestyrelsen med 6 måneders
varsel til en 1. juli.
Udmeldelse af E-medlemmer følger Dansk Byggeris regler.
Enhver indsigelse kan behandles i bestyrelsen, og bestyrelsen kan træffe afgørelse om
virksomheden eller personens optagelse. Bestyrelsen kan anmode et særligt nedsat
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Optagelsesudvalg om at komme med indstilling til bestyrelsen i en konkret sag. Optagelsesudvalg
indstiller efter undersøgelse af ansøgerens forhold vedkommende virksomhed / person til
optagelse eller afvisning overfor Gulvbranchens bestyrelse.
Gulvbranchens bestyrelse kan nedsætte et optagelsesudvalg. Optagelsesudvalget sammensættes
af:
- To repræsentanter fra Gulvbranchen-entreprenørmedlemmer.
- To repræsentanter fra Gulvbranchen-leverandørmedlemmer.
Optagelsesudvalget er et rådgivende organ, der indstiller en optagelsesanmodning til bestyrelsens
endelige afgørelse.
Dersom optagelsesudvalgets indstilling ikke er enstemmig, overgives optagelsesanmodningen
samt den / de motiverede indsigelser til bestyrelsen.
Dersom bestyrelsens beslutning om optagelse eller afvisning ikke er enstemmig, skal
ansøgningen forelægges generalforsamlingen sammen med den / de motiverede indsigelser.
Godkendes optagelsen med mindst 60% af de repræsenterede stemmer efter vægt, er
medlemskabet virksomt fra afstemningsdatoen, forudsat at øvrige betingelser er opfyldt.
Der udarbejdes en forretningsorden for optagelsesudvalget.

§5
Ved at indtræde i Gulvbranchen forpligter medlemmerne sig til at overholde foreningens vedtægter
og øvrige bestemmelser, således som de foreligger eller senere måtte blive ændret.
I særskilte vedtægter omhandles foreningens reklamationsnævn.
E-medlemmerne i Gulvbranchen er omfattet af Byggeriets Ankenævn og er forpligtet af Byggeriets
Ankenævns vedtægter.

§6
Udelukkelse af et medlem kan ske, såfremt medlemmet modarbejder foreningens formål, eller det
ved dom er fastslået, at medlemmet har overtrådt markedsføringsloven, og derved har skadet et
eller flere af foreningens medlemmer.
Udelukkelse kan ske såfremt medlemmet træder i betalingsstandsning såfremt dette medfører, at
medlemmet derved, mere end 2 gange, har været i betalingsstandsning i perioden fra 5 år før den
sidste betalingsstandsning (anmeldelsen) og til anmeldelse af den sidste betalingsstandsning.
Yderligere kan et medlem udelukkes af foreningen efter bestyrelsens beslutning, såfremt
medlemmet er i restance med medlemsbidrag for mere end ét kvartal, og trods påkrav har undladt
at berigtige denne restance.
Endvidere kan et medlem udelukkes, såfremt medlemmet tilsidesætter sine pligter i henhold til § 3.
Afgørelser om udelukkelse træffes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse om udelukkelse er
endelig, dog med undtagelse af afgørelser truffet i henhold til nærværende paragraf afsnit 1, afsnit
2 eller afsnit 3, der af medlemmet kan indbringes for den førstkommende generalforsamling efter
afgørelse om udelukkelse.
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§7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden fra marts til maj måned, så vidt
muligt i tilknytning til den ordinære generalforsamling i Gulvsektionen i Dansk Byggeri.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes ved bestemmelse af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen
fremsætter begæring herom med angivelse af forslag til dagsorden.
Generalforsamlinger indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt
medlem, til den til foreningen opgivne fysiske eller elektroniske adresse, og med angivelse af
dagsordenen for generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab og status til godkendelse.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af en L-suppleant og et E-suppleant
Valg af en revisor og yderligere en suppleant for denne, valgt blandt foreningens
medlemmer.
Valg af reklamationsnævn.
Fastsættelse af indskud og medlemsbidrag.
Eventuelt.

§8
Generalforsamlingerne er ikke offentlige, og adgang haves kun af medlemmer samt sådanne
udenforstående, som bestyrelsen indbyder.
Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent.
På generalforsamlingen kan kun træffes bestemmelse med hensyn til de spørgsmål, der er anført
på dagsordenen.
Medlemmerne har pligt til at møde på generalforsamlingerne.
Et medlem kan dog lade sig repræsentere af en funktionær eller af et andet medlem, i begge
tilfælde i henhold til skriftlig fuldmagt, jf. i øvrigt § 9. Undladelse af at give møde eller lade sig
repræsentere på den anførte måde medfører bøde, såfremt afbud ikke er meddelt skriftligt.
Bødens størrelse fastsættes af bestyrelsen, og eventuelle ændringer af bødebeløbet meddeles
medlemmerne senest ved indvarsling til generalforsamlingen.
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§9
På generalforsamlingen har hvert medlem, der er mødt eller behørigt repræsenteret, én stemme.
Såfremt medlemsvirksomheder er repræsenteret ved flere personer, kan kun én af dem afgive
stemme.
Ved afstemninger kan hvert medlem disponere over tre fuldmagter.
Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.
Ved valg af E-medlemmer som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt ved fastsættelse af
E-medlemsbidrag er alene foreningens E-medlemmer stemmeberettigede. Vedtagelser herom
afgøres ved almindelig stemmeflertal.
Ved valg af L-medlemmer som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt ved fastsættelse af Lmedlemsbidrag er alene foreningens L-medlemmer stemmeberettigede. Vedtagelser herom
afgøres ved almindelig stemmeflertal.
Ved alle andre afstemninger fordeles stemmeretten på generalforsamlingen således, at der
tilkommer E-medlemmerne 50% af stemmerne og L-medlemmerne 50% af stemmerne. De for
hver gruppe disponible stemmer fordeles ligeligt på de medlemmer af gruppen, der er
repræsenteret på generalforsamlingen.
Beslutninger, bortset fra fastsættelse af E- og L-medlemsbidrag samt valg til bestyrelsen, kræver
en majoritet på 60% af de afgivne stemmer for at blive vedtaget. Blanke eller ugyldige
stemmesedler medregnes ikke ved opgørelsen af antal afgivne stemmer.
Såfremt forslagene vedtages, men med mindre end 60% majoritet, skal de forelægges en ny
generalforsamling, hvor de kan vedtages med simpelt flertal efter vægt af de fremmødte.
Til vedtagelse af beslutning af vedtægtsændringer eller foreningens ophævelse kræves dog, at
3/4 af medlemmerne er repræsenteret, og at 60% efter vægt stemmer for de foreslåede
beslutninger.
Såfremt der ikke på generalforsamlingen er repræsenteret 3/4 af medlemmerne, men forslagene
vedtages med 60% majoritet efter vægt, skal forslagene fremlægges på en ny generalforsamling,
hvor de kan vedtages med 60% af de afgivne stemmer efter vægt, uanset hvor mange
medlemmer der er mødt.
Ingen sag kan finde afgørelse på en generalforsamling, når ikke medlemmerne mindst 14 dage
forud har været underrettet om dens forelæggelse.
Medlemmer, der er i restance med medlemsbidrag for mere end ét kvartal, fortaber retten til
stemmeafgivning, indtil restancen er betalt.
§ 10
Alene for L-medlemmerne gælder følgende:
A.

Intet L-medlem kan uden saglig begrundelse afslå at lade sig vælge til bestyrelsen.

B.

Ved besættelse af L-medlemmernes bestyrelsesposter vælges ikke personer, men
virksomheder som bestyrelsesmedlemmer.

C.

L-medlemsvirksomheder kan kun lade sig repræsentere ved ledende medarbejdere
(indehaver, direktør, prokurist eller befuldmægtiget).
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§ 11
Bestyrelsen leder foreningen og repræsenterer den i alle henseender.
Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, består af 6 medlemmer, der (inklusive suppleanter) vælges
af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår
hvert år.
Foreningens bestyrelse sammensættes således:
•
•

3 entreprenørmedlemmer, der vælges af og blandt foreningens E-medlemmer.
3 leverandørvirksomheder, der vælges af og blandt foreningens L-medlemmer.

Der vælges 2 suppleanter, hvor en vælges blandt foreningens E- medlemmer og en vælges blandt
foreningens L-medlemmer.
Ingen kan vælges som bestyrelsesmedlem uden at være opført som kandidat dertil på
generalforsamlingens dagsorden, der er udsendt til medlemmerne.
Intet medlem kan være repræsenteret i bestyrelsen ved både et moderselskab og et eventuelt
datter- eller søsterselskab.
Ret til at opstille kandidater har bestyrelsen eller grupper på mindst 5 medlemmer; dog må en
meddelelse herom for at komme i betragtning være foreningens sekretariat i hænde senest 21
dage før generalforsamlingen.
Hvis der ikke er opstillet nye kandidater, betragtes de afgående som genvalgt.
Hvis et bestyrelsesmedlem ikke ønsker genvalg, må dette meddeles senest 1. februar.
Bestyrelsens medlemmer kan efter vedtagelse på generalforsamlingen modtage et honorar.
Herudover har bestyrelsens medlemmer krav på godtgørelse efter regning af alle udgifter i
forbindelse med udførelse af hvervet.
Bestyrelsen har ansvar for driften af et sekretariat, der ledes af en branchechef, og bestyrelsen
udpeger et statsautoriseret revisionsfirma.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed
Foreningens udvalg og nævn sammensættes således:
•
•
•
•

Til sæde i udvalg og nævn kan alene opstilles og vælges personer.
Udover nævn og udvalg i henhold til § 7, nedsætter bestyrelsen øvrige udvalg efter
behov.
Bestyrelsen godkender medlemmer til de stående udvalg efter indstilling fra
pågældende udvalg.
Ved varigt forfald hos et medlem af et nævn eller udvalg, vælges dennes stedfortræder
af bestyrelsen. Bestyrelsens valg af stedfortræder til reklamationsnævnet og / eller
optagelsesudvalget sker alene for tiden frem til næste ordinære generalforsamling.
§ 12

Foreningen tegnes i enhver forbindelse af formanden eller næstformanden sammen med 2
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medlemmer af bestyrelsen.
§ 13
Regnskabsåret er kalenderåret.
Opkrævning af kontingent og bogføring foretages af Dansk Byggeri.
Revision af Gulvbranchens årsregnskab foretages af en revisor valgt af Gulvbranchens bestyrelse.
§ 14
Det påhviler medlemmerne at betale følgende medlemsbidrag:
1. Samtlige medlemmer betaler et almindeligt medlemsbidrag.
2. E-medlemmerne betaler desuden et særligt medlemsbidrag til Gulvbranchen.
De under punkt 1 og 2 anførte bidrag fastsættes for 4 kvartaler ad gangen af den ordinære
generalforsamling med udgangspunkt i et af bestyrelsen fremlagt budget.
Bestyrelsens budgetforslag udarbejdes således, at henholdsvis E-medlemsgruppen og Lmedlems-gruppen hver betaler 50 % af det under punkt 1 anførte bidrag, der tillige med eventuelt
underskud pålignes henholdsvis E- og L-medlemmerne i forhold til medlemsvirksomhedernes
bruttoomsætning, jf. nedenstående regler for beregning af medlemsbidrag.
L-medlemmer
A. Medlemmernes totale omsætning af produkttyper, der anvendes indenfor gulvbranchens
kontraktmarked i Danmark, danner grundlag for medlemsbidragets fastsættelse efter
vedtagen graduering.
Ved den totale omsætning forstås:
1.
2.
3.
4.

Produkter solgt og faktureret direkte.
Produkter solgt direkte, men faktureret fra fabrik.
Produkter solgt gennem andre kanaler.
Der skal kun beregnes kontingent ved førstegangssalg af produkterne.

Hvis en virksomhed er nystartet, danner det første års forventede salg grundlag for
fastsættelsen af første års medlemsbidrag.
B. I det omfang ovennævnte produkter fremgår af de af L-medlemmerne vedtagne
salgsindberetningsskemaer, er L-medlemmerne pligtige at foretage halvårlige indberetninger
til et af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisionsfirma.
Salgsindberetningsskemaerne skal indsendes inden den 10. i måneden efter hvert halvårs
udløb. Indberetningerne danner grundlag for Markedsdata, som sendes til de indberettende
medlemsvirksomheder.
Leverandørernes forslag til ændringer af salgsindberetningsskemaerne forelægges
bestyrelsen til godkendelse.
C. Leverandørerne indberetter én gang om året i marts måned omsætningen for de produkter,
der ifølge vedtægterne er grundlag for kontingentet til Gulvbranchen. Denne indberetning er
grundlag for reguleringen af kontingentet. Indberetningen sker på tro- og loveerklæring, hvor

- 10 -

medlemmet indplacerer sig i den korrekte kontingentgruppe.
Kun førstegangssalg af de på indberetningsskemaerne anførte produkter er omfattet af
ovennævnte indberetningspligt. Således at forstå, at har en fabrikant eksempelvis solgt et
produkt til en Gulvbranche-grossist, er det kun fabrikanten, der medtager salget i sit
kontingentberegningsskema og ved de kvartalsvise indberetninger af salget af nævnte
produkt til markedsdata-statistik.
De under punkt A og C nævnte bidrag opkræves kvartalsvis forud og indbetales til foreningen
inden 30 dage. Herefter beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned.
E-medlemmer
E-medlemmer, der er medlem af gulvsektionen i Dansk Byggeri, betaler kontingent til
Gulvbranchen. Kontingentet fastsættes på Gulvbranchens generalforsamling. E-medlemmer af
Gulvbranchen, der ikke er medlemmer af Gulvsektionen, betaler kontingent efter nedenstående
bestemmelser.
A. E-medlemmernes nettoomsætning i henhold til det hvert år pr. 28. februar senest foreliggende
og reviderede årsregnskab danner grundlag for fastsættelse af medlemsbidrag i henhold til
vedtagen graduering.
Hvis virksomheden er nystartet, danner det første års forventede bruttoomsætning grundlag
for fastsættelsen af 1. års medlemsbidrag.
B.

E-medlemmerne har pligt til at foranledige, at oplysning om virksomhedens
bruttoomsætningsniveau hvert år i februar måned indberettes til foreningen på en af
foreningen udarbejdet blanket.
For så vidt medlemmet af årsregnskabet kan udlede et salg af andre produkter end
gulvbelægningsmaterialer og hjælpestoffer, kan bestyrelsen godkende, at denne del af
medlemmets bruttoomsætning ikke indgår i beregningsgrundlaget.
Dersom et medlem undlader at drage omsorg for rettidig indberetning, og trods skriftlig påtale
efter udløbet af indsigelsesfristen stadig ikke har foranlediget, at virksomheden har indsendt
erklæringen, danner en højere omsætningsgruppe grundlag for fastsættelsen af det
pågældende medlems medlemsbidrag i de efterfølgende 4 kvartaler, dog vil medlemsbidraget
ved senere fremsendelse af erklæringen kunne nedsættes for de kvartaler, for hvilke
kontingent endnu ikke er opkrævet. Det forhøjede medlemsbidrag i den mellemliggende
periode er endeligt.
Nye medlemmer er omfattet af indberetningspligten fra indmeldelsestidspunktet således, at
første indberetning indsendes samtidig med optagelsen i foreningen.

De under punkt A og B nævnte bidrag opkræves kvartalsvis forud og indbetales til foreningen
inden 30 dage. Herefter beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned.
Indskud
Ved indtrædelse i foreningen betales et indskud.
Størrelsen af indskudsbeløb for henholdsvis E- og L-medlemmer fastsættes af den ordinære
generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
E-medlemmer, der melder sig ind i Gulvbranchen gennem medlemskabet af Gulvsektionen, er
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fritaget for at skulle betale indskud.
§ 15
Foreningens medlemmer er berettigede til at benytte foreningens bomærke til anbringelse på
forretningspapirer. De nærmere regler for benyttelsen fastsættes af bestyrelsen.
§ 16
I tilfælde af, at forslag om foreningens ophævelse vedtages af generalforsamlingen - jf. § 9 - skal
generalforsamlingen samtidig med almindelig stemmeflerhed efter vægt træffe afgørelse om, på
hvilken måde og ved hvem afviklingen af foreningens forpligtelser skal ske, og hvorledes den efter
afviklingen eventuelt i behold værende formue skal anvendes.
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. november 1975 - og senest ændret
på ekstraordinære generalforsamling den 29. maj 2001,ændret igen den 13. august 2002 på
ekstraordinær generalforsamling og endnu en gang ændret den 24. oktober 2003. Ændret den 6.
maj 2006 på ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2007 og senest ekstraordinær
generalforsamling 16. juni 2009. Ændret ved ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2013 og
ekstraordinær generalforsamling 3. juni 2014.

