
 
VEDTÆGTER 

 
FOR  

 
GULDSMEDEFAGETS FÆLLESRÅD 

 
 

 
§ 1 

Navn, hjemsted og formål 
 

Foreningens navn er Guldsmedefagets Fællesråd. (Fællesrådet) 

 
Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 
 
Fællesrådet har til formål at være et forum for drøftelse af fælles problemer og udfordrin-
ger for producent- og forhandlerorganisationer indenfor guldsmede- og urmagerbran-
chen. 

 
Foreningen skal arbejde for at virkeliggøre dette formål ved bl.a.: 
 
at være et samlende forum for faglige og merkantile drøftelser 
at igangsætte relevante projekter af fælles interesse og 
at arbejde for enighed om fælles mål for branchen 
at fastholde et højt fagligt niveau blandt medlemmerne 

 

Fællesrådet er ikke en arbejdsgiverforening. 
 
 

§ 2 
Medlemskab 

 
Medlemmerne af Fællesrådet er Danske Guldsmede og Urmagere og Guldsmedebran-
chens Leverandørforening. 
 
Andre producent- eller forhandlerorganisationer indenfor guldsmede- og urmagerbran-
chen kan optages som medlem, dersom bestyrelsen enstemmigt beslutter dette. 
 

I så fald fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for både optagelse og eventuelt senere 
udmeldelse af den pågældende organisation, idet der tages hensyn til de to nuværende 

medlemmers andel af fællesrådets formue. 
 

 
§ 3 

Ophør af medlemskab 

 
Et medlem kan med 6 måneders skriftligt varsel til en 1. januar eller 1. juli opsige sit 
medlemskab af Fællesrådet. Opsigelsen fremsendes til Fællesrådets formandskab der an-
erkender modtagelsen heraf. 
 
En sådan opsigelse medfører, at Fællesrådet opløses efter reglerne solvent likvidation. 

Hvert medlem af Fællesrådet udpeger i så fald en likvidator hver, og disse forestår likvi-
dationen pr. udmeldelsestidspunktet (1. januar eller 1. juli). 
 

Danske Guldsmede og Urmagere og Guldsmedebranchens Leverandørforening ejer hver 
især halvdelen af Fællesrådets formue. 
 
Et medlem har pligt til at betale medlemsydelser, jfr. § 8 til Fællesrådet frem til det 

faktiske udmeldelsestidspunkt, og eventuelle restancer kan bestyrelsen lade inddrive ved 
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civilt søgsmål. Alternativt skal sådanne restancer modregnes i det pågældendes medlems 
tilgodehavende, som opgjort ved likvidationen. 
 
Såfremt et medlem ikke opfylder sine forpligtelser – herunder økonomiske forpligtelser – 
overfor Fællesrådet, meddeler Fællesrådets formandskab medlemmet et skriftligt påkrav 
herom. Påkravet skal indeholde en frist på 14 dage for medlemmet til at efterkomme 

påkravet. 
 
Såfremt medlemmet ikke herefter opfylder sine forpligtelser betragtes dette som en op-
sigelse, jf. foranstående og således at Fællesrådet likvideres efter de foranstående regler. 
 
 

§ 4 

Bestyrelsen 
 
Fællesrådets bestyrelse, der er ulønnet, består af mindst 6 medlemmer, hvoraf halvdelen 
udpeges af Danske Guldsmede og Urmagere og halvdelen udpeges af Guldsmedebran-
chens Leverandørforening. 
 

Medlemsforeningerne udpeger selv deres repræsentanter til bestyrelsen for 1 år af gan-
gen, ligesom de selv udpeger de fornødne suppleanter. 
 
Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand. Vælges formanden blandt repræsen-
tanterne for Danske Guldsmede og Urmagere, skal næstformanden vælges blandt repræ-
sentanterne for Guldsmedebranchens Leverandørforening og omvendt, idet de to grupper 
hver for sig vælger deres repræsentant til formand respektive næstformand. 

 

Formandsposten respektive næstformandsposten skifter hvert år mellem de to bestyrel-
sesgrupper. 

 
 

§ 5 

Bestyrelsens forretningsorden 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og bestyrelsen er den øverste myndig-
hed i alle Fællesrådets anliggender. Kun bestyrelsen kan vedtage, ændre eller ophæve 
Fællesrådets love og andre gældende bestemmelser. 
 
Formanden, eller i hans forfald næstformanden, sammenkalder og leder bestyrelsens mø-

der. Sammen med indkaldelse til bestyrelsesmøderne, hvilket sker med mindst 14 dages 
varsel, skal bestyrelsesmedlemmerne modtage mødets dagsorden, og for så vidt ikke 

samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede, kan der kun træffes beslutninger i sager, der 
er opført på dagsordenen. 
 
Ekstraordinære bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 8 dages varsel, såfremt et 
bestyrelsesmedlem måtte kræve dette og samtidig meddeler, hvad der ønskes behandlet 

på det ekstraordinære bestyrelsesmøde. 
 
Enhver bestyrelsesbeslutning skal for gyldigt at kunne binde Fællesrådet og dets med-
lemmer være enstemmig. 
 
Med mindre alle bestyrelsesmedlemmer er enige om andet, afholdes bestyrelsesmøderne 

på Fællesrådets hjemstedsadresse. 
 
Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne, hvilket referat snarest muligt efter mødet 

fremsendes til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, og referatet indsættes i bestyrelsens for-
handlingsprotokol. Ethvert bestyrelsesmøde indledes med godkendelse af referatet fra 
det foregående bestyrelsesmøde. Eventuelle mindretalsudtalelser anføres i forhandlings-
protokollen. 
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Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. 
 
Bestyrelsen kan meddele prokura til navngivne personer i Danske Guldsmede og Urma-
geres og Guldsmedebranchens Leverandørforeningers sekretariater. 
 
 

Fællesrådet tegnes af formanden og næstformanden i forening eller en af disse i forening 
med et bestyrelsesmedlem fra den anden bestyrelsesgruppe. 
 
 

§ 6 
Regnskabsår 

 

Fællesrådets regnskabsår er kalenderåret. 
 
Fællesrådets årsregnskab revideres af en af bestyrelsen for et år ad gangen udpeget 
statsautoriseret eller registreret revisor. 
 
 

§ 7 
Bestyrelsesmøder 
 
Bestyrelsen afholder møder efter behov, men et bestyrelsesmøde skal afholdes hvert år 
senest ved udgangen af marts måned med følgende dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat. 

2. Beretning ved formanden, eller i hans forfald næstformanden, om Fællesrådets virk-

somhed i det forløbne regnskabsår. 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for det forløbne regnskabsår. 
 
4. Forelæggelse og godkendelse af budgetter for det kommende regnskabsår samt prin-

cipbudget for det efterfølgende år samt fastsættelse af medlemsydelserne for det 

kommende regnskabsår, jfr. § 8. 
5. Nedsættelse af udvalg. 
6. Forelæggelse og behandling af indkomne forslag fra medlemmerne, hvilke forslag 

skal være indsendt til Fællesrådets sekretariat senest en måned før bestyrelsesmø-
det. 

7. Fastsættelse af tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. 
8. Eventuelt. 

 
Den aflagte beretning samt regnskabet stilles efter bestyrelsesmødet til rådighed for med-

lemmerne til brug for disses orientering af egne medlemmer. 
 
 

§ 8 
Finansiering 

 
Fællesrådets drift finansieres for halvdelens vedkommende af Danske Guldsmede og Ur-
magere og den anden halvdels vedkommende af Guldsmedebranchens Leverandørfor-
ening. Størrelsen af disse ydelser fastsættes af bestyrelsen på det i § 7 nævnte bestyrel-
sesmøde med virkning for det følgende regnskabsår, i hvilket de vedtagne ydelser skal 
indbetales med halvdelen inden 31. marts og halvdelen inden 30. september. 

 
 
Såfremt der i bestyrelsen ikke kan opnås enighed om finansieringen af og budgettet for 

det efterfølgende regnskabsårs drift, likvideres Fællesrådet senest den 31. december i 
overensstemmelse med bestemmelserne i § 3. 

 
 

§ 9 
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Immaterielle rettigheder 
 
Såvel Danske Guldsmede og Urmagere og Guldsmedebranchens Leverandørforening som 
disses enkeltmedlemmer har ret til at benytte Fællesrådets fællesmærker m.v. i mar-
kedsførings øjemed. Anvendelsen heraf skal dog ske i overensstemmelse med bestyrel-
sens generelle eller konkrete retningslinier, og bestyrelsen er berettiget til når som helst 

at begrænse eller forbyde brugen heraf, såfremt denne brug efter bestyrelsens vurdering 
krænker Fællesrådets immaterielle rettigheder. 
 
Retten til at gøre brug af sådanne fællesmærker m.v. ophører ved udtrædelse af Fælles-
rådet eller for de enkelte virksomheders vedkommende ved udtrædelse af den organisa-
tion/forening, der er medlem af Fællesrådet. Ved påkrav fra bestyrelsen skal alt materiale 

tilhørende Fællesrådet straks tilbageleveres til dette. 

 
 
 

 
§ 10 

 

Eventuelle tvister i forbindelse med fortolkningen af nærværende vedtægter eller Fælles-
rådets opløsning afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. 
 
 
 
 
 

Således vedtaget den 5. november 2020 

 
 
 
 


