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2016
§ 1 – Navn
Foreningens navn er: ”Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr – BFS”
(Association
of Contract Kitchen Equipment Suppliers).
§ 2 – Formål
Foreningens formål er varetagelse af medlemmernes interesser i tekniske og
kommercielle
spørgsmål for eksempel over for offentlige myndigheder og andre organisationer
samt øvrige fælles anliggender.
Endvidere at skabe og bevare et højt forretningsmæssigt og etisk stade hos
medlemmerne
og i branchen.
§ 3 – Medlemskreds, optagelse og udmeldelse
Som medlemmer kan optages importører og fabrikanter, som efter bestyrelsens
skøn driver import eller produktion inden for storkøkkenmaskiner, -apparater og
catering-udstyr.

Udmeldelse kan ske skriftligt til BFS’ kontor med 3 måneders varsel til
1. januar eller 1. juli.
Såfremt et medlem skønnes ikke at have overholdt vedtægterne, skal vedkommende
skriftligt orienteres herom af bestyrelsen. Efter gentagne – eller grove –
overtrædelser, kan vedkommende på en generalforsamling ekskluderes af
foreningen. Der kræves til forslagets godkendelse 2/3 flertal blandt de afgivne
stemmer.
§ 4 – Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt
med mindst 14 dages skriftligt indkaldelsesvarsel.
Til den ordinære generalforsamling er dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Notering af stemmeberettigede
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5. Forelæggelse af budget og kontingent for det kommende år
6. Forslag til vedtægtsændringer
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 3 medlemmer til Aktivitetsudvalget
9. Valg af udvalg
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 14 dages varsel og tidligst 14
dage efter en ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling
afholdes,
når 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer kræver det.
Med indkaldelsen medfølger skriftlig dagsorden.
§ 5 – Afstemning
Alle medlemmer har hver én stemme. Ethvert fremmødt medlem kan ved skriftlig
fuldmagt fra stemmeberettigede medlemmer afgive maksimalt to stemmer.
Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af spørgsmål
vedrørende
optagelse (§3, stk. 3) og foreningens opløsning (§8).
Ved enhver afstemning i BFS gælder endvidere, at en i økonomisk henseende
sammenhørende
gruppe af medlemmer (koncernselskaber, datterselskaber og lignende)
højst kan disponere over ¼ af de fremmødte antal stemmeberettigede.
§ 6 – Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Såvel fabrikant- som importørgruppen skal
være repræsenteret i bestyrelsen.
Af hensyn til fornyelsen af bestyrelsen og for at sikre kontinuiteten afgår 1
bestyrelsesmedlem hvert år. Bestyrelsesposterne er nummererede for at sikre
rækkefølgen. Et afgående bestyrelsesmedlem kan først genvælges efter eet år.
Bestyrelsen vælger af sin midte sin formand, næstformand samt formand for
Aktivitetsudvalget.
Såfremt der, ved en afstemning i bestyrelsen er stemmelighed, er det formandens
stemme, der er afgørende.
Foreningen tegnes af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen
kan ansætte fornøden sekretærassistance.
§ 7 – Kontingent
Kontingentet fastsættes på hver generalforsamling for det kommende år.
Medlemmer,
som ikke efter 1 år har betalt kontingent, kan af bestyrelsen ekskluderes af
foreningen.
§ 8 – Opløsning
Indkaldelse til generalforsamling, hvor forslag til BFS’ opløsning skal behandles,
kan først finde sted 3 måneder efter, at bestyrelsen har besluttet at fremsende et
sådant forslag. Til dets vedtagelse kræves, at forslaget kommer til skriftlig
afstemning
på 2 generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum - deraf én ordinær
generalforsamling - og tiltrædes af mindst 4/5 af de fremmødte stemmeberettigede.
Vedtages det at opløse BFS, skal foreningens midler fordeles blandt de på
opløsningstidspunktet værende medlemmer, som har været medlem i mindst 1 år.
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