
§ 1.  Navn og hjemsted 
 

1.1 Organisationens  navn er ”Guldsmedebranchen.dk” binavne: Guldsmedebranchens 

Leverandørforening og Jewellery of Denmark. 

 Organisationens engelske navn er: The Danish Jewellers Association. 

 

1.2 Organisationens hjemsted er Københavns Kommune. 

 

1.3 Organisationen er stiftet den 1. januar 1972 af Dansk Guld- og Sølvvarefabrikanters 

Handelsforening, Guldsmedebranchens Grossistforening og Guld- og 

Sølvvarefabrikantforeningen. 

 

 

 

§ 2.  Formål 
 

2.1 Organisationens formål er at sikre og opretholde forretningsmæssige sunde vilkår og et 

højt fagligt niveau for handel med og fremstilling af smykker i ædelt metal Danmark. 

 

2.2 Formålet opfyldes blandt andet ved,  

 

 at  varetage branchens interesser i forhold til lovgivning, myndigheder og andre 

organisationer  

 

 at   yde service overfor medlemmerne bl.a. gennem information omkring erhvervs-og 

arbejdsmarkedsforhold  

 

 at  iværksætte og/eller deltage i aktiviteter. Der har interesse for medlemskredsen 

eller dele heraf  

  

 at  virke for branchens udvikling og for etablering af interesse fællesskaber eller andre 

samarbejdsformer 

 

 at  medvirke til at placere branchens holdninger overfor presse, politikere og 

forbrugere 

 

 at  samarbejde internationalt med andre organisationer som repræsentant for den 

danske guld- og sølvsmedebranche. 

 

 

§ 3.  Medlemskab 



 

3.1 Som medlem kan optages virksomheder, organisationer og foreninger, der har interesser 

inden for guld- og sølvsmedebranchen.  

 

3.2 En virksomhed, der har fået afslag på optagelse, kan tidligst på ny ansøge om 

medlemskab et år efter, at beslutningen om at afslå medlemskab er truffet. 

  

3.3 Bestyrelsen har den endelige afgørelse af hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan 

imødekommes. Når særlige omstændigheder taler herfor kan bestyrelsen dispensere for 

optagelseskriterier. Undtagelsesvis kan bestyrelsen beslutte at et medlemskab er 

uforeneligt med organisationens interesser. 

 

3.4 Medlemmer betaler kontingent fra det tidspunkt de indtræder i organisationen. 

 

 

 

§ 4.  Ophør af medlemskab 
 

4.1 Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 6 måneder varsel til udgangen af et kalenderår.  

 

4.2 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at ekskludere et medlem, der findes uværdig til 

fortsat medlemskab. 

 

4.3 Et medlem kan endvidere ekskluderes, når forfaldsdagen for kontingentbetaling er     

overskredet med 3 måneder, uden at kravet på forfaldet kontingent derfor bortfalder. 

 

4.4 Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på en andel af organisationens 

formue.  

 

4.5 En eksklusion kan indankes for den førstkommende generalforsamling. 

 

4.6 Udmeldelse eller eksklusion frigør ikke et medlem for betaling af det ved 

udtrædelsestidspunktet forfaldne kontingent m.v. 

 

 

§ 5.  Kontingent 
 

5.1 Hvert medlem betaler kontingent til organisationens på grundlag af virksomhedernes 

samlede omsætning, defineret som salg i Danmark og udlandet (ekskl. moms) af varer 

og ydelser. 

 



5.2 I tilfælde, hvor der indgår agenturforretning i en medlemsvirksomhed, beregnes 

kontingentet på grundlag af den fakturerede omsætning, uanset om faktureringen 

foretages af medlemsvirksomheden eller af agenturgiveren, og uanset om faktureringen 

sker i Danmark eller udlandet. 

 

5.3 De gældende kontingenter fremgår af bilag 5.3 til nærværende vedtægter.  

 

5.4 Beregningsgrundlaget for det enkelte medlemskontingent til organisationen oplyses på 

et særligt skema, som indsendes senest den 1. november med henblik på fastsættelse af 

det følgende års kontingent. Opfyldes dette ikke, er organisationen berettiget til at 

opkræve maksimumskontingent. 

 

5.5 Medlemmernes oplysninger anses som fortrolige og bliver behandlet som sådan. 

 

5.6   Til kontrol af de indsendte oplysninger kan organisationens statsautoriserede revisor 

vilkårligt vælge fem medlemsvirksomheder, hvis revisor skal bekræfte rigtigheden af de 

indsendte oplysninger. Sker dette ikke senest en måned efter anmodningen, sidestilles 

det med kontingent restance. 

 

5.7 Kontingentindbetalingen finder sted kvartalsvis. Betalingen finder sted senest 30 dage 

efter opkrævningens dato. Har et medlem ikke indbetalt sit kontingent inden udløbet af 

denne frist, vil medlemmet efter skriftlig påmindelse indeholdende en ny frist på minimum 

én uge kunne ekskluderes af organisationen, jfr. punkt 4.3. 

 

5.8 Når en virksomhed drives i form af flere mere eller mindre sammenhængende 

virksomheder i Danmark (herunder datterselskaber og associerede selskaber) er det en 

forudsætning for medlemskab, at samtlige virksomheder, der beskæftiger sig med varer, 

som anført i punkt 5.1 bliver medlem af Guldsmedebranchens Leverandørforening. 

 

5.9 Efter bestyrelsens beslutning kan der på forskellige af organisationens faciliteter 

fastsættes takster for brugerbetaling. På disse takster kan der fastsættes 

medlemsrabatter. 

 

 

§ 6.  Generalforsamlingen 
 

6.1 Generalforsamlingen er Organisationens højeste myndighed og vælger bestyrelsen. 

 

6.2 Organisationens generalforsamlinger afholdes på foreningens hjemsted eller andet sted i 

Danmark efter bestyrelsens beslutning. 

 



6.3 Der afholdes ordinære generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned. 

 

 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig 

tilsigelse. Indkaldelse til generalforsamling og anden kommunikation med medlemmerne 

kan ske ved benyttelse af e-mail. 

 

 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

 

 1. Valg af dirigent 

 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 

 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge 

 4. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for kommende kalenderår 

 5. Valg til bestyrelsen (med angivelse af de personer, der stiller op til valg) 

 6. Valg af suppleanter 

 7. Valg af revisor  

 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen  eller foreningens medlemmer 

 9. Eventuelt 

 

 Dagsordenen for generalforsamlingen samt årsrapporten fra sidste regnskabsår tilstilles 

medlemmerne mindst 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der 

kun tages beslutning om de på dagsordenen opførte sager. Forslag fra medlemmerne, 

herunder til valg, må – for at blive optaget på dagsordenen – være indleveret til 

foreningen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 

6.4 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved  stemmeflerhed, medmindre andet følger 

af nærværende vedtægt. Hvert medlem har 1 stemme for hver krone, medlemmet har 

betalt for det forudgående år. Forslag vedrørende  

 

(i) vedtægtsændringer,  

(ii) sammenslutning med andre foreninger og 

(iii) opløsning af Organisationen 

 

kræver vedtagelse fra mindst 2/3 af såvel de på generalforsamlingen afgivne stemmer 

(hvor hvert medlem har én stemme) som af stemmerne opgjort på grundlag af de 

fastsatte kontingent, jfr. punkt 6 ovenfor, blandt de på generalforsamlingen 

repræsenterede medlemmer (hvor hvert medlem gives én stemme for hver krone, der i 

det pågældende år skal betales i kontingent). 

  



 For gyldigt at kunne vedtage Organisationens opløsning må generalforsamlingen først på 

baggrund af et forslag fra bestyrelsen have vedtaget en fuldstændig plan for opfyldelse 

eller afvikling af alle Organisationens påhvilende forpligtelser og bestemt, hvilke 

medlemmer der med juridisk bistand skal foretage likvidationen samt have tilvejebragt 

fornøden sikkerhed for, at den nævnte plan kan gennemføres.  

 

 Samtidig med, at ophævelse af Organisationens vedtages, skal generalforsamlingen tage 

beslutning om anvendelse af Organisationens formue. 

 

6.5 Medlemmerne har ret til at give møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, forudsat 

at der sker fremlæggelse af skriftlig og dateret fuldmagt. Der kan alene gives fuldmagt 

til bestyrelsen eller til andre medlemmer. 

 

  

 

§ 7.  Ekstraordinær generalforsamling 
 

7.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den finder det påkrævet, 

eller når mindst halvdelen af organisationens medlemmer fremsender skriftligt begæring 

herom med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. 

 

7.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages skriftligt varsel til 

medlemmerne med angivelse af sted og tid samt dagsorden og forslag, der skal 

behandles. 

 

7.3 Forslag om vedtægtsændringer skal angive ændringens fulde ordlyd og der kan kun 

behandles de på dagsordenen anførte emner. 

 

 

§ 8.  Bestyrelse 
 

8.1 Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, dog minimum 5 medlemmer.  

 

8.2 Valgbar til bestyrelsen er indehaver af, respektive anmeldte direktører eller ledende 

medarbejdere i en medlemsvirksomhed. Med tilknytning til en og samme 

medlemsvirksomhed kan der af generalforsamlingen højest vælges ét 

bestyrelsesmedlem. Såfremt mere end to bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, 

kan bestyrelsen vælge at supplere sig fra medlemskredsen frem til næste 

generalforsamling. 

 



8.3 Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbar. For at et fraværende medlem kan vælges, 

fordres det, at den pågældende har givet skriftlig tilsagn om at modtage valg. 

 

8.4  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.  Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Genvalg 

kan finde sted. 

 

8.5  I lige år afgår 4 medlemmerne af bestyrelsen og den ene suppleant, idet de medlemmer 

der har fungeret længst afgår først. I ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen og den 

ene suppleant. Har flere fungeret lige længe, afgøres det ved lodtrækning, hvem der skal 

afgå først. Består bestyrelsen af færre end 7 medlemmer anvendes denne bestemmelse 

forholdsmæssigt. 

 

8.6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en bestyrelsesformand og en næstformand. 

Konstitueringen gælder til/fra det første bestyrelsesmøde, der afholdes efter 

generalforsamlingen. 

 

8.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

8.8 Alle bestyrelsesmedlemmer har lige stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 

mindst 2/3 af medlemmer er til stede. Står stemmerne lige, er bestyrelsesformandens 

stemme afgørende. Bestyrelsesformanden, evt. næstformanden leder møderne.  

 

8.9 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. 

 

 

§ 9.   Sekretariatet 
 

9.1 Bestyrelsen kan udpege en adm. direktør, der har ansvaret for at varetage det daglige 

sekretariatsarbejde. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for den daglige drift. 

 

  

§ 10. Tegningsregel 
 

10.1 Organisationen tegnes i alle forhold overfor presse og offentlighed alene af formanden 

eller af en eventuel sekretariatsleder/kommunikationschef. 

 

10.2 Ved køb eller salg af fast ejendom samt ved belåning af organisationens aktiver tegnes 

organisationen af den samlede bestyrelse. 

 

10.3  I alle øvrige forhold tegnes organisationen af formanden i forening med et 

bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. 



 

§ 11. Hæftelse 
 

11.1 For Organisationens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 

 

 

§ 12. Regnskab og revision 
 

12.1 Organisationens regnskabsår er kalenderåret 

 

12.2 Organisationens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret 

eller registreret revisor. 

 

 

§ 13. Ikrafttrædelse 
 
 Nærværende vedtægter er vedtaget den 11. december 2020 og afløser seneste 

reviderede vedtægter vedtaget den 28. maj 2013. 

 

Nærværende vedtægter træder i kraft fra tidspunktet for vedtagelsen. 

 

 

**** 

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 18. maj 2010, og ændret på 

foreningens ordinære generalforsamling den 28. maj 2013. 

Senest ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 11. december 2020.  


