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Foreningsvedtægter for netværket FB Suppliers 
 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted: 
 
Foreningens navn er FB Suppliers F.M.B.A., og dens hjemsted og adresse er  
 

FB Suppliers F.M.B.A. 
Gl. Badevej 2A 
DK-4970 Rødby 

 
 
 

§ 2 Foreningens formål:  

 
Foreningens formål er at 
 

• Synliggøre og markedsføre medlemsvirksomhedernes kompetencer og kapaciteter overfor 
danske og udenlandske aktører ifm. konstruktionen af den kommende Femern forbindelse og 
andre større projekter i og omkring Region Sjælland. 

• Indsamle krav og forventninger til medlemsvirksomhederne fra aktørerne ifm. konstruktionen 
af den kommende Femern forbindelse og andre større projekter i og omkring Region Sjælland. 

• Dele viden mellem og gennemføre kompetenceudvikling i medlemsvirksomhederne for at 
optimere deres samarbejdsmuligheder med aktørerne ifm. konstruktionen af den kommende 
Femern forbindelse og andre større projekter i og omkring Region Sjælland. 

• Virke som "Skaffer" ifm. konstruktionen af den kommende Femern forbindelse og andre større 
projekter i og omkring Region Sjælland. Herunder at være formidlende "one-point-of-contact" 
og "24/7 dækkende " for de services og ydelser som kunderne måtte have brug for fra 
medlemmerne. 

• Via ”gå-hjem-møder” at sikre at medlemmerne får godt kendskab til hinanden og mulighed for 
at arbejde sammen. Dette sker bl.a. ved produktet ”Medlem-til-Medlem” hvor et antal 
medlemmer udbyder opgaver til andre medlemmer. 

 
 

§ 3 Medlemmer 
 
Som medlem af foreningen kan optages alle virksomheder, som har en relevant profil i forhold til de 
aktiviteter, som indgår i konstruktionen af den kommende Femern forbindelse og andre større 
projekter i og omkring Region Sjælland. 
 
Medlemskab, herunder stemmeret på generalforsamlingen og opstillingsret til bestyrelsen, opnås ved 
godkendelse af bestyrelsen, efter at denne har foretaget en vurdering af virksomhedens profil. 
 
Bestyrelsen kan ligeledes optage eksterne observatører efter behov. Disse har ikke stemmeret og/eller 
opstillingsret til Bestyrelsen. 
 
Medlemmerne forpligtiger sig til: 
 

a. At levere tilbud/ydelser/produkter i overensstemmelse med aftale/specifikation med kunden. 
 

b. At påtage sig alle forpligtelser relateret til kvalitet og overensstemmelse i udførelse af arbejdet, 
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herunder levering af den nødvendige dokumentation, certifikater m.v. 
 

c. At påtage sig alle garantiforpligtelser og kreditrisiko på leverede ydelser/produkter efter 
arbejdets udførelse i overensstemmelse med underleverandørvirksomhedens almindeligt 
gældende forretningsbetingelser. 

 
 
Udmeldelse af foreningen kan ske med 6 måneders skriftlig varsel til slutningen af et kalenderår. Kun 
medlemmer uden restance kan deltage i foreningens arbejde. Udmeldelse af foreningen fritstiller ikke 
medlemmet fra afgivne tilbud, kommissions aftaler eller andre former for aftaler. 
 

§ 4  Kontingent 
 
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære 
generalforsamling efter indstilling af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at der for nye medlemmer skal fastsættes et 
indmeldelsesgebyr. 
 
Foreninger og ikke kommercielle enheder kan blive medlem for kr. 5.000.- pr. år excl moms uanset 
antal ansatte, men har ikke stemmeret og kan ikke sidde i bestyrelsen. 
 
Nye medlemmer som melder sig ind i foreningen i 4. kvartal betaler kun for det antal måneder de er 
medlem i dette år baseret på en bekræftelse på at de i det efterfølgende år i januar betaler fuld pris for 
dette nye år. 
 

§ 5  Regnskab og revision 
 
Regnskabsåret er kalenderåret Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være 
fremlagt på foreningens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. 
 
Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto. 
 

§ 6  Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år senest i april måned. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
 
Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 
 

§ 7  Dagsorden 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab fra det forløbne år til godkendelse 
4. Budget til orientering 
5. Behandling af indkomne forslag  
6. Fastsættelse af kontingent 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Valg af eksterne observatører, hvis nogen er indstillet af bestyrelsen 
9. Valg af ekstern revisor  
10. Eventuelt 

 
 

§ 8  Stemmeret og afstemning 
 
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der skylder 
kontingent, har ikke stemmeret. 
 
Medlemmer træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til 
afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. 
 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. 
 
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig 
indkaldt generalforsamling jf. § 11. 
 
Afstemning sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem for langer det, ska! 
afstemning ske skriftligt. 
 
Indkaldelse kan ske ved indlæg på foreningens hjemmeside eller ved annonce i et lokalt dagblad. 
Dagsorden skal fremgå på hjemmesiden eller i annoncen. 
 

§ 9  Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af 
medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af 
udførlig dagsorden. 
  
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og 
indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 
 
Indkaldelse kan ske ved indlæg på foreningens hjemmeside eller ved annonce i et lokalt dagblad. 
 

§ 10  Bestyrelsen og daglig ledelse 
 
Foreningens bestyrelse består af minimum 5 medlemmer og op til 7 medlemmer, som i videst muligt 
omfang repræsenterer foreningens forskellige virksomheder. 
 
For at være bestyrelsesmedlem skal man ved valget repræsentere et medlem. Hvis medlemmet i løbet 
af valgperioden udtræder af foreningen, er det Bestyrelsen der beslutter, om medlemmets 
repræsentant kan fortsætte i bestyrelsen. Bestyrelsen bestemmer, om en person udenfor 
medlemskredsen kan bibringe foreningen ekspertise og viden ved deltagelse i Bestyrelsens arbejde. I 
så fald er det Bestyrelsen der udpeger og indstiller en sådan person, som skal godkendes på 
generalforsamlingen. 
 
Den samlede Bestyrelse er ansvarlig for, at kontingent og evt. indskud anvendes i overensstemmelse 
med gældende aftaler. 
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Formanden og kassereren tegner foreningen og har dispositionsret over foreningens økonomiske 
midler, når de begge underskriver. De kan vælge at transportere deres dispositionsret til en betroet 
person. 
 
Det er den samlede Bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. 
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. Der vælges hvert år to 
suppleanter til Bestyrelsen for et år ad gangen. Disse træder ind i tilfælde af, et bestyrelsesmedlem 
forlader Bestyrelsen indenfor valgperioden. Suppleanterne deltager indtil sådan indtræden i 
bestyrelsens møder, men uden stemmeret. Genvalg kan ske. 
 
For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være til stede og tilkendegive sin accept eller ved 
skriftligt samtykke til Formanden at have tilkendegivet sin accept til at blive valgt ind. 
 
 
Bestyrelsen fastlægger selv fordelingen af posterne som formand, næstformand og kasserer på sit 
første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. 
 
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal 
og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt 
og indkaldes med mindst 7 dages varsel. 
 
Bestyrelsen kontraherer med Foreningen Business LF, som ”skaffer” administrator og koordinator ifm. 
opsøgende arbejde/markedsføring af FB Suppliers og dets medlemmer overfor aktører/kunder, 
koordination af tilbud, 24/7 facilitering, kompetenceudvikling og vidensdeling.  
 

§ 11 Opløsning/ ændring af formåls paragraf 
 
Forslag til opløsning eller ændring af Foreningens formålsbestemmelse kan kun vedtages på en 
ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget, hvis 
forslaget skal godkendes. 
 
Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter af den 11. april 2019.  
 
 
Den 22. april 2021 
 
 
_________________________________ ______________________________________ 
Lars Stuckert, formand Aage Østergaard 
 
 
 
 
_________________________________ ______________________________________ 
Søren Stougaard-Andresen Kenneth Norre 
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_________________________________ _______________________________________ 
Michael Bugge Skibsted Kim Brüld Olesen 
 


