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§ 1. 
Navn 
Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 
 
 

§ 2. 
Formål 
2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig 

med genvinding og genbrug. 
 
2.2 Organisationens formål er at samle de danske virksomheder indenfor 

branchen, styrke samarbejdet mellem disse og fremme branchens almene 
interesser, herunder bl.a. ved: 

 
1. at pleje og fremme forbindelsen til offentligheden, lovgivningsmagten, 

industriens og forbrugernes organisationer såvel som til de foreninger i ind- 
og udland, der står branchen nær, 

  
2. at forestå forhandlinger på branchens og medlemmernes vegne med 

offentlige myndigheder og EU-kommissionen, 
 

3. at informere medlemmerne om relevante forhold for branchen, både 
nationalt og internationalt, herunder EU-lovgivning, 

 
4. at medvirke til at fremme uddannelsen og efteruddannelsen, herunder 

afholde kurser m.v. for medlemmernes ansatte, og 

 
5. at fastlægge brancheetiske retningslinier for organisationens medlemmer 

samt en procedure i de tilfælde, hvor et brud på retningslinierne kan føre 
til konflikter eller til en negativ omtale af organisationen. Organisationens 
etiske kodeks er en del af de til enhver tid gældende vedtægter. 

 
 

§ 3. 
Medlemskab 
Optagelse 
3.1 Som A-medlemmer kan optages private virksomheder, der indsamler, 

oparbejder og sælger sekundære råvarer eller driver dertil relateret 
virksomhed. 

 
3.2. Som B-medlemmer kan optages virksomheder, der aftager oparbejdede 

sekundære råstoffer udelukkende med henblik på videresalg eller som 
halvfabrikat til fremstilling af nye produkter. 

 
3.3 Som C-medlemmer kan optages personer, virksomheder og industrielle 

organisationer, der direkte eller indirekte handler med eller har andre 
forretningsmæssige relationer til GI’s medlemsvirksomheder eller gen-
vindingsbranchen. 

 
3.4 Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, virksomheder, 

organisationer, institutioner eller lignende, hvis virksomhed skønnes at være 
af betydning for GI. 
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3.5 Optagelse i organisationen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan 
nægte optagelse, hvis to tredjedele af bestyrelsens medlemmer stemmer 
herfor. 

 
3.6 I tilfælde af nægtelse skal ansøgningen om medlemskab forelægges den 

følgende generalforsamling, dersom den pågældende ansøger ønsker det. 
 
Udmeldelse 
3.7 Udmeldelse kan ske til 31. december hvert år. Udmeldelsen skal være 

organisationen i hænde senest den 20. juni samme år. 
 
Suspension og eksklusion 
3.8 Suspension eller eksklusion af et medlem kan ske ved en bestyrelses-

beslutning, såfremt et flertal af bestyrelsen er af den opfattelse, at 
overtrædelsen af de etiske regler er så graverende og grov, at organisa-
tionens omdømme er belastet i en særlig grad. Beslutningen skal være 

begrundet. Proceduren for behandling af disse sager fastlægges i organisa-
tionens etiske kodeks. 

 
Tilhørsforhold til en paraplyorganisation 
3.9 A-medlemmer er selvskrevne medlemmer af den til en hver tid værende 

paraplyorganisation, som GI måtte indgå kontrakt med, hvis kontrakten 
mellem GI og paraplyorganisationen tilsiger dette. 

 
3.10 B-medlemmer, C-medlemmer og ekstraordinære medlemmer er ikke 

omfattet af GI’s eventuelle tilhørsforhold til en paraplyorganisation og har 
ikke krav på serviceydelser, informationer o.l., der kommer fra paraply-
organisationen. 

 
 

§ 4. 
Kontingent 
4.1  Kontingentet for A-medlemmer fastlægges hvert år på generalforsamlingen. 
 
4.2 Kontingentet for B-medlemmer, C-medlemmer og ekstraordinære medlem-

mer fastlægges af bestyrelsen. 
 
§ 4.3  Kontingentet opkræves i to halvårlige rater (1. januar & 1. juli). 
 
 

§ 5. 
Bestyrelse 
5.1 Organisationens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, der 

vælges af  A-medlemmerne på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 
 
5.2 Bestyrelsen er ansvarlig for organisationens daglige drift og administration og 

antager den nødvendige sekretariatsbistand til organisationens arbejde. 
 
5.3 Såfremt der skal ny- eller genvælges mere end halvdelen af bestyrelsens  

medlemmer, udpeger bestyrelsen efter valget ved aftale eller lodtrækning 
de medlemmer, der kun kan vælges for et år, for at sikre at der ikke er 
mindre end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg ved næste valg 
til bestyrelsen. 

 

5.4 Det tilstræbes, at hver branche inden for organisationen er repræsenteret i 
bestyrelsen. 
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5.5 Det tilstræbes, at der ved valg af medlemmer til bestyrelsen sikres denne 

repræsentation fra landsdelene. 
 
5.6 Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 
 
5.7 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og 

vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
 
5.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
5.9 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
 
5.10 Dagsorden skal angives og skal udsendes sammen med indkaldelsen senest 

7 dage før et bestyrelsesmøde. 

 
5.11 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen inklusive 

formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør 
formandens - i hans fravær næstformandens - stemme udslaget. 

 
5.12 Sekretæren sikrer udarbejdelse og opbevarelse af referat over forhand-

lingerne på bestyrelsens møder, og referatet tilstilles og underskrives af be-
styrelsens medlemmer i henhold til bestyrelsens forretningsorden. 

 
5.13 Personer, der valgt til bestyrelsen, udtræder af bestyrelsen i det øjeblik, de 

forlader den virksomhed, som de havde ansættelse i på valgtidspunktet. 
 

 
§ 6. 

Regnskab og revision 
6.1 Organisationens regnskabsår er 1. januar – 31. december. I forbindelse med 

ændring af vedtægterne vedrørende regnskabsåret, vil regnskabsåret 2006 
være 1. november 2005 til 31. december 2006. 

 
6.2 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 

blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer. 
 
6.3 Revisorerne og 1 suppleant vælges på generalforsamlingen for ét år ad 

gangen. 
 

 
§ 7. 

Organisationens formue 
Organisationens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så 
vidt muligt være rentebærende. 
 
 

§ 8. 
Højeste myndighed 
Generalforsamlingen er i alle organisationens anliggender organisationens højeste 
myndighed inden for de af lovgivningen fastsatte rammer. 
 
 

§ 9. 
Generalforsamlingen 
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9.1    Den årlige generalforsamling afholdes i tiden 1. januar til 30. juni. 
 
9.2     Bestyrelsen fastlægger mødestedet. 
 
9.3 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen finder det 

nødvendigt. 
 
9.4 A-medlemmer er berettiget til at deltage i den årlige generalforsamling eller 

en ekstraordinær generalforsamling med stemmeret. B- og C-medlemmer er 
tilsvarende berettigede til at deltage i den årlige generalforsamling eller en 
ekstraordinær generalforsamling – dog uden stemmeret. 

 
9.5 Ordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden stilet til 

organisationens medlemmer. 
 
9.6 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 30 dages varsel. 

 
9.7 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden 

stilet til organisationens medlemmer. 
 
9.8 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
 
 

§ 10. 
Generalforsamlingens forløb 
10.1 Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af generalforsamlingen 

valgt dirigent. 
 

10.2 På den ordinære generalforsamling  
- aflægges beretning om organisationens virksomhed i det forløbne år,  
- fremlægges til godkendelse det reviderede regnskab, der mindst 8 dage 

før generalforsamlingen skal være tilgængeligt for medlemmerne på en i 
indkaldelsen nærmere angiven måde,  

- behandles indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 
14 dage inden generalforsamlingen, 

- foretages endvidere valg til bestyrelse, valg af 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant samt fastsættelse af det næste års kontingent. Forslag til 
valg af bestyrelsesmedlemmer indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før 
generalforsamlingen.  

 
10.3 Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jf. dog  § 3, 

stk. 8, § 11 og § 12. 
 
10.3 For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man have været 

A-medlem i 3 måneder og have betalt det opkrævede kontingent. 
 
10.4  Der tilkommer hvert A-medlem fra 1 til 6 stemmer beregnet således: 
 
1-9 ansatte   berettiger til 1 stemme. 
10-24 ansatte berettiger til 2 stemmer. 
25-49 ansatte  berettiger til 3 stemmer. 
50-99 ansatte berettiger til 4 stemmer. 
100-199 ansatte berettiger til 5 stemmer. 
200 ansatte eller derover berettiger til 6 stemmer. 

 
Intet A-medlem kan således opnå mere end 6 stemmer. 
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§ 11. 
Ændring af vedtægter 
Til ændring af organisationens vedtægter kræves mindst to tredjedeles majoritet af 
de på en generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling afgivne 
stemmer. 
 
 

§ 12. 
Organisationens opløsning 
12.1 Til organisationens opløsning kræves mindst to tredjedeles majoritet af 

samtlige organisationens A-medlemmer. 

 
 
12.2 Er to tredjedele af A-medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, 

kan bestyrelsen - senest 3 dage efter - indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med to tredjedele af de 
tilstedeværende stemmer. 

 
 

§ 13. 
Tegning 
13.1 Organisationen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 

det ene skal være formanden eller næstformanden. 

 
13.2 Formanden kan meddele organisationens kasserer eller andre fuldmagt til at 

modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. 
 
13.3 Organisationen hæfter kun for sine forpligtelser med den organisation til 

enhver tid tilhørende formue. 
 
13.4 Der påhviler ikke organisationens medlemmer eller bestyrelse nogen 

personlig hæftelse. 
 
 
 
Således vedtaget på generalforsamling i København, august 1981. 

Således ændret på generalforsamling i København, juni 1997. 
Således ændret på generalforsamling i Vejle, januar 2001. 
Således ændret på ekstraordinær generalforsamling i København, august 2002. 
Således ændret på ekstraordinær generalforsamling i København, september 2005. 
Således ændret på generalforsamling i Vissenbjerg, januar 2006. 
Således ændret på generalforsamling i Middelfart, februar 2014. 
Således ændret på generalforsamling i Middelfart, april 2018. 
§5.13 tilføjet og §9.4 + §9.5 således ændret på GF i Aabenraa, februar 2020 
 


