VEDTÆGTER
FOR

§1
NAVN OG HJEMSTED
Stk. 1:

Foreningens navn er GS1 Danmark

Stk. 2:

Foreningens hjemsted er København

§2
FORMÅL
Foreningens formål er:
at

administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene hos
foreningens medlemmer,

at

påvirke
videreudviklingen
af
GS1-standarderne
overensstemmelse med GS1 Global

at

repræsentere Danmark i GS1 Global,

at

holde kontakt til de for foreningen relevante organisationer,

at

udbyde ydelser der understøtter anvendelsen af GS1 systemerne (EAN)

i

samarbejde

og

§3
FINANSIERING
Foreningens virksomhed skal i videst muligt omfang finansieres af medlemmerne ved deres
betaling for brug af GS1 systemet.
Medlemmerne betaler for deres brug, dels et indmeldelseskontingent, der betales ved
opnåelse af ret til ét nummer, dels et årligt kontingent for hvert nummer, medlemmet har
ret til at anvende.
Herudover kan
brugerbetaling.

foreningen

eventuelt

udbyde ydelser m.m. til

medlemmerne mod

I det omfang, dette ikke er tilstrækkeligt til finansiering af foreningens virksomhed, kan
yderligere kontingent opkræves hos medlemmerne.
§4
MEDLEMSKAB
Stk. 1:

Foreningens medlemmer består af organisationer eller andre, der har interesse
i
udbredelsen
eller
anvendelsen
af
GS1
systemerne.
Foreningens medlemmer deles i to grupper, A-medlemmer og B-medlemmer.

Stk. 2:

Følgende organisationer udgør foreningens A-medlemmer:
Dagligvareleverandørerne
Dansk Erhverv
De Samvirkende Købmænd
Foreningen af Dagligvaregrossister
FDB
Dansk Industri
Der kan ikke optages yderligere organisationer som A-medlemmer.

Stk. 3:

Foreningens B-medlemmer udgøres af offentlige myndigheder og institutioner,
organisationer, foreninger og virksomheder, der er tilmeldt GS1 Danmark.

Stk. 4:

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 6 måneders varsel til 31. december.

Stk. 5:

Medlemmer, der udtræder af foreningen, har intet krav på foreningens
formue.

§5
Bestyrelsen
Stk. 1:
Stk. 2:

Foreningen ledes af en bestyrelse.
Foreningens A-medlemmer udpeger hver ét bestyrelsesmedlem og én
suppleant
for
et
år
ad
gangen.
Dog udpeger Dansk Erhverv to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Stk. 3:

Foreningens B-medlemmer vælger blandt B-medlemmer 2-4 bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter antal af Bmedlemmer til bestyrelsen, som vælges ved skriftlig afstemning, der på
bestyrelsens foranledning afholdes 1. kvartal hvert år. I afstemningen deltager
samtlige B-medlemmer registreret den 1. januar hvert år med én stemme pr.
medlemsgivende nummer.
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for afstemningens afholdelse.

Stk. 4:

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved formand og næstformand, således at
industri og handel begge er repræsenteret.

Stk. 5:

Bestyrelsen holder møde
medlemmer ønsker det.

Stk. 6:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede,
herunder formanden og/eller næstformanden.

Stk. 7:

Formanden, eller i hans fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne.

Stk. 8:

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er
mødelederens stemme afgørende.

Stk. 9:

Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

Stk.10:

Der føres referat over bestyrelsesmøderne, og referatet sendes til bestyrelsens
medlemmer.

Stk.11:

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udførelsen af sit arbejde.

Stk.12:

Med mindre bestyrelsen beslutter anderledes, er foreningens formand og
foreningens administrerende direktør bemyndiget til at repræsentere GS1
Denmark på GS1 Global’s generalforsamlinger.

så

ofte,

formanden

eller

2

af

bestyrelsens

§6
SEKRETARIATET
Til ledelse af foreningens sekretariat ansætter bestyrelsen en administrerende
direktør.
Den administrerende direktør træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af
personale i sekretariatet. Ansættelse og afskedigelse af ledende medarbejdere skal
forelægges formanden til godkendelse.
Den administrerende direktør meddeles prokura.
§7
MEDLEMSBLAD
Foreningen udgiver et medlemsblad, der skal have til formål at styrke udbredelsen af GS1
systemerne.
§8
ÅRSMØDE
Stk. 1:

Bestyrelsen afholder årsmøde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Stk. 2:

Årsmødets dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1.

Formandens beretning.

2.

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

3.

Oversigt over foreningens forsikringsforhold.

4.

Meddelelse om de af foreningens A-medlemmer udpegede
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt de af Bmedlemmerne
valgte bestyrelsesmedlemmer.

5.

Valg af formand og næstformand.

6.

Valg af statsautoriseret revisor til at revidere foreningens
regnskab.

7.

Eventuelt.
§9

FASTLÆGGELSE AF BUDGET
Inden 31. oktober afholdes hvert år bestyrelsesmøde med henblik på fastlæggelse af det
følgende års budget, handlingsplaner og gebyrpolitik.
§ 10
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Til gyldig vedtagelse af forandringer i eller tilføjelser til disse vedtægter kræves, at mindst
2/3 af bestyrelsens medlemmer tiltræder forslaget.
§ 11
REGNSKABET
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
§ 12
FORPLIGTELSER
Medlemmerne hæfter ikke for GS1 Danmarks forpligtelser. Ved aftaler indgået af GS1
Danmark forpligtes og berettiges alene GS1 Danmark.
§ 13
OPLØSNING
Foreningen kan kun opløses, hvis forslag herom vedtages efter de for vedtægtsændringer
gældende regler, jf. §10, på 2 hinanden følgende møder. I tilfælde af opløsning tilbageføres
foreningens formue til A-medlemmerne.

Vedtaget på GS1 Denmark’s bestyrelsesmøde den 12.september 2009

