
VEDTÆGTER FOR KØLEBRANCHEN 

 

 

§1 Navn og hjemsted 

Sektionens navn er ”KØLEBRANCHEN” (herefter kaldet sektionen). Sektionens hjemsted er TEKNIQ 

Arbejdsgivernes hjemsted. 

 

§2 Formål 

Sektionens formål er at samle danske virksomheder inden for business to business (B2B) -segmentet for 

køling og varme i den hensigt at søge fællesskab og samarbejde inden for alle områder, hvor det må anses 

for formålstjenligt, herunder at bidrage til bæredygtig udvikling. Foreningen skal varetage medlemmernes 

interesser og fremme det kollegiale sammenhold på tværs af produktion, handel, installation og service af 

køle- og varmeanlæg. I alle arbejdsgiverspørgsmål og generelle erhvervsspørgsmål virker TEKNIQ 

Arbejdsgiverne på sektionens vegne. 

Sektionen følger den teknologiske, markedsmæssige og regulatoriske udvikling på køle- og varmeområdet   

og formidler væsentlige oplysninger herfra til sine medlemmer. Inden for rammerne af sit formål kan 

sektionen iværksætte aktiviteter og markedsføringstiltag. 

 

§3 Medlemsforhold 

Som medlem af sektionen kan optages ethvert medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne. Sektionen er til enhver 

tid underlagt de for TEKNIQ Arbejdsgiverne gældende vedtægter og de af TEKNIQ Arbejdsgivernes valgte 

ledelse fastsatte politikker og retningslinjer. 

 

§4 Bestyrelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse der er ulønnet, og består af mindst 4 medlemmer, som skal repræsentere 

hver sin medlemsvirksomhed. 

Bestyrelsen vælges på årsmødet for 2 år ad gangen. Hvert år afgår halvdelen af bestyrelsens medlemmer, 

der har fungeret længst. Genvalg kan finde sted.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og bestyrelsens formand er samtidig formand for sektionen. Sektionen 

tegnes udadtil af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller en person, der af bestyrelsen er 

udpeget hertil. 

Skulle et medlem af bestyrelsen afgå inden valgperiodens udløb, har bestyrelsen ret til i tiden indtil 

førstkommende årsmøde at supplere sig med et nyt medlem.  

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. 

 



§5 Kontingent 

Kontingent og kontingentmodel fastsættes af sektionens bestyrelse og oplyses hvert år på årsmødet.  

 

§6 Udmeldelse 

Udmeldelse af sektionen skal foretages skriftligt med 2 måneders varsel. Medlemmer, der udtræder 

modtager ikke kontingentrefusion.  

 

§7 BUDGET, REGNSKAB OG REVISION 

Hvert år udarbejder sektionen et årsregnskab. Sektionens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen har 

ansvar for sektionens midler og kan  

prioritere aktiviteter inden for den fastlagte økonomiske ramme. 

 

§8 Årsmøde  

Hvert år afholdes årsmøde, så vidt muligt inden udløbet af 1. kvartal. Årsmødet indkaldes af TEKNIQ 

Arbejdsgiverne med mindst 8 dages varsel til fysisk eller digital afholdelse. Forslag til årsmødet indsendes til 

TEKNIQ Arbejdsgiverne senest 3 dage før årsmødet. 

Årsmødet vedtager sektionens regnskab for det forgangne regnskabsår.  

Bestyrelsen aflægger en kort beretning for det forgangne regnskabsår, oplyser om årets kontingent og 

orienterer om planlagte større tiltag og udgifter for det igangværende regnskabsår.  

Endvidere gennemføres valg til bestyrelsen.  

Årsmødet afholdes med følgende dagsorden: 

• Valg af dirigent 

• Godkendelse af dagsorden 

• Bestyrelsens beretning  

• Vedtagelse af årsregnskab 

• Forslag  

• Valg til bestyrelse 

• Eventuelt 

TEKNIQ Arbejdsgiverne inviteres til sektionens årsmøde. 

Stemmeret på årsmødet kan udøves af én person for hvert stemmeberettiget virksomhedsmedlem. Det er 

tilladt gennem skriftlig fuldmagt af tegningspersonen at lade sig repræsentere ved en anden 

mødeberettiget repræsentant 

Årsmødet ledes af en valgt dirigent, der udpeger en referent. 

Ved afstemninger har hvert stemmeberettiget medlem én stemme og afgørelser træffes ved simpel 

majoritet. 



Årsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst 10 pct. af foreningens medlemmer er til stede eller 

repræsenterede. Såfremt årsmødet ikke er beslutningsdygtigt, sammenkaldes nyt årsmøde. 

Årsmødet kan indkaldes ekstraordinært, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det. 

 

§9 Sekretariat 

Sektionen sekretariatsbetjenes af TEKNIQ Arbejdsgiverne.  

 

§10 Orientering af TEKNIQ Arbejdsgivernes bestyrelse  

Sektionen orienterer TEKNIQ Arbejdsgivernes bestyrelse om alle væsentlige tiltag og beslutninger i 

sektionen.  

 

§11 Sektionens opløsning 

Beslutning om sektionens opløsning træffes af TEKNIQ Arbejdsgivernes bestyrelse, der samtidig træffer 

beslutning om anvendelsen af sektionens midler. 

 

 

 

___ 

[Vedtaget på årsmødet 9. maj, 2022] 


