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Dansk Skibsleverandør Forening 
 

 

LOVE 

 

for 

 

DANSK SKIBSLEVERANDØR FORENING 

 

 

 

§ 1 NAVN 

 

Foreningens navn er:   Dansk Skibsleverandør Forening – DSF 

Foreningen har tilføjet kalde navn: Nordic Shipsuppliers & Services Association (NSSA) 

 

Foreningen er stiftet:  24. april 1949 

 

 

§ 2 FORMÅL 

 

Stk. 1. 

 

Foreningens formål er at varetage og beskytte medlemmernes og branchens interesser 

og rettigheder, samt at højne branchens standard, omdømme, og de kollegiale forhold 

medlemmerne imellem. 

 

Stk. 2. 

 

Til opnåelse af disse formål skal tjene bl.a. følgende: 

 

▪ Forhandlinger med myndigheder og organisationer 

 

• Deltagelse i møder hvor branchens interesser drøftes 

 

• Deltagelse i ISSA’s, OCEAN’s og andre relevante organisationers arbejde og møder 

 

• Eventuelt udarbejde og trykke standardformularer og andet materiale til brug for 

medlemmerne i deres daglige arbejde 

 

• Afholdelse af møder, sammenkomster ect. hvor branchens/medlemmernes 

interesser drøftes. 
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§ 3 MEDLEMMER 

 

Stk. 1. MEDLEMMER 

 

Som medlemmer kan optages: 

 

a. Som aktive medlemmer kan, efter bestyrelsens skøn, optages ethvert firma, som har 

leverancer til skibe, rederier, off-shore og andre maritime kunder som hovederhverv. 

 

b. Som passive medlemmer kan, efter bestyrelsens skøn, optages firmaer med 

tilknytning til branchen. 

Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

 

c. Som hvilende medlemmer kan, efter bestyrelsens skøn, optages tidligere 

medlemmer, der er trådt tilbage fra branchen pga. alder, sygdom eller salg. 

Hvilende medlemmer er kontingentfrie, og har ikke stemmeret på generalfor-

samlingen. 

 

d. Som æresmedlemmer kan udnævnes nuværende og tidligere medlemmer, som 

gennem mange år har udført et uegennyttigt arbejde for foreningen. 

Udnævnelse af æresmedlemmer foretages af bestyrelsen. 

Æresmedlemmer er kontingentfrie efter at være trådt tilbage fra branchen, og har 

derefter ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

 

Stk. 2. OPTAGELSE 

 

Optagelse i foreningen skal ske ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen, og træder først i 

kraft efter bestyrelsens godkendelse, og indbetaling af første års kontingent. 

Bestyrelsen træffer bestemmelse om optagelse af nye medlemmer. I tilfælde hvor enighed 

ikke kan opnås, skal ansøgningen, af bestyrelsen, forelægges førstkommende 

generalforsamling. 

 

Rederiers og Kutteres Indkøbsforeninger 

Rederiers Indkøbsafdelinger 

Cateringfirmaer og deres Indkøbsafdelinger 

 

kan ikke optages, hverken som aktive eller passive medlemmer, uden samtykke fra 

generalforsamlingen. 

 

 

Stk. 3. MEDLEMSKAB 

 

Medlemskab af foreningen gælder for eet år af gangen. 

Skriftlig udmeldelse skal ske til bestyrelsen, og være denne i hænde senest een måned før 

udløbet af et regnskabsår. 
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Stk. 4. EKSKLUSION 

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere medlemmer der: 

 

a. Er i kontingentrestance én måned efter forfaldsdag 20.12. 

Dog kan medlemmer få henstand med kontingentbetaling, når dette ansøges 

med begrundelse, til bestyrelsen senest 15.12. 

 

b. Efter bestyrelsens skøn overtræder foreningens vedtagne love, eller overtræder 

branchens uskrevne love, på en måde der giver anledning til et sådant skridt. 

 

Et ekskluderet medlem kan indanke bestyrelsens afgørelse for førstkommende general 

forsamling, og kan ved personligt fremmøde tale sin sag.          

 

 

§ 4 REGNSKABSÅR – KONTINGENT – REVISION 

 

Stk. 1. REGNSKABSÅR 

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret 

 

Stk. 2. KONTINGENT 

 

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og opkrævninger udsendes til 

indbetaling senest 1.12. med forfaldsdag 20.12. og dækker medlemskab det følgende år. 

Kontingentet fastsættes således: 

 

a. Aktive medlemmer: Kontingentet varieres efter antallet af ansatte beskæftiget med 

leverancer til skibe, rederier, off-shore og andre maritime kunder. Alle beskæftigede, 

Chefer, medhjælpende hustruer og halvtidsbeskæftigede medregnes, (de sidste dog 

kun for en halv). 

Hertil kommer et fast beløb for ISSA/OCEAN medlemskab, og separat afregning for 

ønsket tilrettet optagelse i ISSA’s publikationer. 

 

b. Passive medlemmer: Kontingentet er et fast beløb pr. firma. Hertil kommer et fast 

beløb for medlemmer, der ønsker optagelse i ISSA’s publikationer. 

 

c. Hvilende medlemmer: Kontingentfrie 

 

d. Æresmedlemmer: Kontingentfrie, når de har forladt branchen. 

 

 

Stk. 3. REVISION 

 

Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, efter indstilling af 

bestyrelsen. 
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§ 5 GENERALFORSAMLING 

 

Stk. 1. GENERALFORSAMLING 

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

Stk. 2. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den anden weekend i marts måned, og skal 

indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel, bilagt dagsorden, der skal omfatte følgende 

punkter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt statusopgørelse til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af formand 

7. Valg af øvrige bestyrelse og 2 suppleanter 

8. Eventuelt 

 

Stk. 3. BERETNING  

 

Bestyrelsen aflægger om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder aktiviteter 

på internationalt plan, ISSA, OCEAN og andre relevante organisationer etc. 

 

Stk. 4. REGNSKAB 

 

Bestyrelsen fremlægger foreningens reviderede regnskab samt statusopgørelse, herunder 

også regnskab for foreningens fonde. 

Regnskabet skal, om muligt, udsendes med indkaldelsen. 

 

 

Stk. 5. FORSLAG 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Forslag der verører foreningens love, skal dog være bestyrelsen i hænde så tidligt, at de 

kan udsendes til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen til ordinær 

generalforsamling. 

 

 

Stk. 6. AFSTEMNINGER 

 

Dirigenten afgør afstemningsmåde. Dog kan følgende ikke fraviges: 

 

a. Afstemninger om valg skal ske skriftligt 
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b. Afstemninger om eksklusioner skal ske skriftligt 

c. Skriftlig afstemning skal altid ske, såfremt mindst 10 stemmeberettigede 

medlemmer (uanset stemmevægt), forlanger det. 
 

Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, såfremt ikke andet er nævnt i foreningens 

love. 

 

Stk. 7. LOVÆNDRINGER 
 

Ændringer til foreningens love kan kun foretages på den ordinære generalforsamling, og 

skal være optaget på den udsendte dagsorden, eller som bilag hertil, og kan kun vedtages 

med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 

Får forslaget flertal, uden at opnå forannævnte kvalificerede flertal, kan forslaget, på en 

lovlig indvarslet efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, forelægges og vedtages 

med simpelt flertal. 
 

Stk. 8. STEMMERET OG VALGBARHED 
 

Stemmeret og valgbarhed har ethvert aktivt medlem af foreningen, som har rådighed 

over sit bo, og som ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeret på generalforsamlingen udøves ved personligt fremmøde, eller ved en 

medlemmet befuldmægtiget person. Ved udøvelsen af stemmeret ved befuldmægtiget, 

skal fuldmagten fremlægges for bestyrelsen. 

Et medlem kan ikke afgive stemme for et andet medlem, uanset om der er afgivet fuld- 

magt. 
 

Stk. 9. STEMMEVÆGT 
 

Hvert aktivt medlem har følgende stemmer til sin rådighed ved afstemninger: 

 

 a. 1 – 3  beskæftigede i branchen  1 stemme 

 b. 4 – 10    - - - 2 stemmer 

 c. 11 og flere  - - - 3 stemmer 

 

Stk. 10. GENERALFORSAMLINGENS GYLDIGHED 
 

Generalforsamlingen er gyldig og beslutningsdygtig, når mindst 25% (nedrundet til helt 

tal) stemmeberettigede medlemmer (uanset stemmevægt) er fremmødt. 

Er forannævnte antal ikke mødt, indkaldes indenfor 14 dage, med mindst 14 dages skriftlig 

varsel, til en ny ordinær generalforsamling, som herefter er gyldig og beslutningsdygtig, 

uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er fremmødt. 

 

 

§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Stk. 1. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. 
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Stk. 2. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt mindst 10 stemmeberettigede 

medlemmer (uanset stemmevægt) skriftligt forlanger det. 

 

Stk. 3. 

 

I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 30 

dage efter at opfordringen hertil, ledsaget af begrundet dagsorden, er bestyrelsen i 

hænde. 

 

§ 7 BESTYRELSEN 

 

Stk. 1. BESTYRELSEN 

 

Foreningens interesser varetages af en bestyrelse bestående af 4 - 6 medlemmer inklusiv 

formanden. 

 

Formanden og bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling ved simpelt flertal. 

 

De norske medlemmer af DSF skal udpege én repræsentant som medlem af bestyrelsen. 

Denne bestyrelsespost skal reporterer om norske udfordringer, samt have fornødent 

forhandlings adgang til de norske myndigheder. 
 

Stk. 2. VALGBARHED 

 

Valgbar til bestyrelsen er: 

 

a. En firmaindehaver 

b. En medarbejder 

c. En i øvrigt branchekyndig person 

 

Hvor flere firmaer ejes af samme kapital, eller har andele i andre firmaer, kan sådanne 

firmaer kun være repræsenteret af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Stk. 3. KONSTITUTION 

 

Generalforsamlingen vælger foreningens formand. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med: 

 

a. Næstformand 

b. Kasserer 

c. Sekretær 
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Udtræder et medlem af bestyrelsen, supplerer denne sig med én af de valgte suppleanter 

for resten af valgperioden. 

 

Stk. 4. VALPERIODE 

 

Valgperioden er 2 år, skiftevis afgår hvert andet år 2/3 medlemmer. 

Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 

 

Stk. 5. FORRETNINGSGANG 

 

Foreningen tegnes af Formand og Kasserer i forening. 

  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang under hensynstagen til § 2, og er beslut- 

ningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Eet af de 4 tilstedeværende 

medlemmer, skal dog være formanden eller næstformanden. 

 

I formandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted. 

 

I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen, er formandens stemme 

udslagsgivende. 

 

Referat fra generalforsamlingen samt bestyrelsesmøder etc. skal fremgå af foreningens 

protokol. 

 

Bestyrelsen disponerer over foreningens midler, til bl.a. afholdelse af udgifter til nødvendig 

sekretær – advokat - revisor- og anden ekspert bistand, samt til afholdelse af nødvendige 

udlæg i forbindelse med mødedeltagelse etc. i ind- og udland. 

 

Stk.6. IKKE RÅDIGHED OVER SIT BO 

 

Et medlem ag bestyrelsen, som ikke har rådighed over sit bo, må udtræde af bestyrelsen, 

og erstattes af en suppleant. 

 

 

 

§ 8 OPLØSNING 

 

Stk. 1. OPLØSNING 

 

Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske på en ordinær generalforsamling, 

hvor punktet er optaget på dagsordenen, og kun med kvalificeret flertal jf. § 5 stk. 7. 

 

Stk. 2. AFVIKLING 

 

Træffes der beslutning om foreningens opløsning, foretager den sidstsiddende besty- 

relse salg af ejendele, og afvikling af foreningens forpligtelser. 
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Den herefter eventuelle nettoformue fordeles blandt medlemmerne i forhold til 

stemmevægt. 

Fordelingen skal ske senest i løbet af 3 måneder fra afviklingen har fundet sted. 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen i Munkebjerg   9. marts 1991 

Ændret    på generalforsamlingen i Ebeltoft    7. marts 1992 

Ændret    på generalforsamlingen i Munkebjerg                  11. marts 1995 

Ændret    på generalforsamlingen i Munkebjerg   8. marts 1996 

Ændret    på generalforsamlingen i Århus                     14. marts 1998 

Ændret    på generalforsamlingen i Ebeltoft                     10. marts 2001 

Ændret    på generalforsamlingen i Ry  14. marts 2009 

Ændret    på generalforsamlingen i Svendborg  14. marts 2015 

Ændret    på generalforsamlingen i Svendborg  10. marts 2018 

Ændret    på generalforsamlingen virtuelt  9. oktober 2020 


