VEDTÆGTER
Staalcentrum – Processing Equipment for the Food Industry

I. Navn, hjemsted og formål
§ 1. Navn
Foreningens navn er Staalcentrum – Processing Equipment for the Food Industry.
Herefter benævnt Staalcentrum.
§ 2. Hjemsted
Stk. 1. Foreningens hjemsted er Kolding kommune i Region Syd Danmark, .
Foreningens postadresse, hvortil meddelelser til foreningen kan fremsendes er:
Staalcentrum, Skovvangen 28 , 6000 Kolding.
Bestyrelsen kan beslutte anden postadresse.
§ 3. Formål og strategi
Stk. 1. Staalcentrum har til formål, at styrke innovation indenfor fødevareindustrien til
gavn for samfundet.

Stk. 2. Staalcentrum har til formål at skabe et internationalt vækstcenter for
markedsdrevet udvikling af innovativt produktionsudstyr til fremstilling, emballering og
distribution af fødevarer og ingredienser. Rustfrit stål er en basis bestanddel af
procesudstyr til fødevareindustrien, derfor er viden om rustfrit stål vigtigt for
Staalcentrum, indhentning og opsamling af viden fra ind- og udland er en kerneopgave
for Staalcentrum. Andre konstruktionsmaterialer, aluminium, polymerer, elastomerer,
kompositter m.m. anvendes og kan forudses anvendt, hvorfor samarbejde med
videncentre for disse materialer er vigtig for Staalcentrum.
I et offentligt og privat samarbejde på tværs af virksomheder, myndigheder,
vidensmiljøer og uddannelsesinstitutioner skal Staalcentrum arbejde for at styrke
innovation og forretningsudvikling i virksomhederne. Gennem videndeling, nyttiggørelse
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af ny viden og forskningsopbygning, som understøtter medlemsvirksomhedernes
orientering mod nye vækstmarkeder.
Stk. 3. Staalcentrums strategi, som til enhver tid konkretiseres af bestyrelsen, skal
tilsikre at ressourcerne rettes mod varetagelse af opgaver indenfor følgende
målområder: koordinering, formidling af viden og samarbejde om innovation på
udstyrsområdet omfattende hele værdikæden, bistå ved udvikling og igangsætning af
nye forsknings- og udviklingsprojekter, knytte igangværende initiativer sammen og sikre
profilering af de tiltag, der igangsættes. Den viden som Staalcentrum opbygger omkring
rustfrit stål stilles til rådighed for andre brancher.
II. Medlemmer
§ 4. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer kan optages følgende, som gennem deres virke eller
erhvervsudøvelse har særlig interesse i at fremme foreningens formål:
• Virksomheder,
• Netværk og brancheklubber,
• Forsknings- og uddannelsesinstitutioner,
• Vidensinstitutioner / vidensmiljøer,
• Organisationer, herunder forbruger- og interesseorganisationer,
• Offentlige myndigheder og institutioner.
• Enkeltpersoner kan være medlem
§ 5. Indmeldelse og udmeldelse
Stk. 1. Indmeldelse sker til den daglige ledelse og vedtægter udleveres ved
indmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst 2 måneders
varsel til udgangen af et kalenderår.
§ 6. Eksklusion
Stk. 1. Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der modarbejder
foreningens formål eller på anden måde krænker foreningen. Bestyrelsens afgørelse
kan af et ekskluderet medlem kræves prøvet af repræsentantskabet på et
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der efter ønske fra det ekskluderede medlem
indkaldes af bestyrelsen. I tilfælde af eksklusion er kontingentet tabt. Evt. nærmere
regler for eksklusion fastlægges af bestyrelsen.
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Stk. 3. Såfremt fristen for betaling af kontingent overskrides, jf. § 14, stk. 2, kan det
medføre eksklusion.
III. Ledelse m.v.
§ 7. Bestyrelsen
Stk. 1. Staalcentrum ledes af en bestyrelse på op til 20 personer. Bestyrelsen er
foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Repræsentantskabet, der består af alle medlemmer, vælger medlemmer til
bestyrelsen med følgende tilstræbte fordeling:
-

Fødevareproducerende virksomheder (2)
Relevante virksomheds- og brancheorganisationer (2)
Anlægsproducerende virksomheder (2)
Underleverandører (2)
Materialeleverandører / grossister (2)
Vidensinstitutioner / vidensmiljøer / Uddannelsesinstitutioner (2)
Netværk og brancheklubber (1)

Bestyrelsen kan supplere sig med op til 7medlemmer, således at antallet af
bestyrelsesmedlemmer kan forøges indtil i alt 20. Et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af
den siddende bestyrelse kan beslutte at udvide bestyrelsen. I samme forbindelse
træffes bestemmelse om, hvem der herefter udpeger disse yderligere
bestyrelsesmedlemmer. De øvrige regler for udpegning af bestyrelsesmedlemmer finder
anvendelse også på disse yderligere medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. Det
søges sikret at det er ca. halvdelen af bestyrelsen der er på valg hvert år. .
Bestyrelsesmedlemmet er udpeget af virksomheden, der til enhver tid kan udpege en
anden medarbejder hos virksomheden.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og mindst en næstformand.
Bestyrelsens formand udpeges for en 2-årig periode blandt bestyrelsens
virksomhedsmedlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, hvori der bl.a. fastsættes regler
for mødeindkaldelse og -afholdelse, herunder varsler og krav til dagsorden.
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Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mødet er indkaldt med varsel i henhold til
forretningsorden. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde
af stemmelighed er formandens stemme - og ved dennes forfald 1. næstformand
subsidiært 2. næstformands stemme - afgørende.
§ 8. Bestyrelsens opgaver
Stk. 1. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen, herunder
fastlæggelse af årlige aktivitets- og handlingsplaner, budget og kontingentniveau og er
økonomisk og juridisk ansvarlig for Staalcentrums virke. Bestyrelsen skal påse, at
bogføring og formueforvaltning kontrolleres på tilfredsstillende måde.
Stk. 2. Bestyrelsen udnævner den daglige leder, og ansætter og afskediger
medarbejdere i Staalcentrum.
Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder senest i oktober udkast til budget og aktivitets- og
handlingsplan for det kommende år.
Stk. 4. Bestyrelsen godkender den revisionspåtegnede årsrapport.
Stk. 5. Forud for bestyrelsens endelige godkendelse af årsrapporten, vedtagelse af
budget og kontingentniveau samt aktivitets- og handlingsplan skal der indkaldes til og
afholdes et repræsentantskabsmøde for at sikre dialog, koordinering og involvering af
alle parter i foreningens virke og for at sikre bred opbakning til arbejdet.
Stk. 6. Indtil bestyrelsens vedtagelse af endeligt budget og aktivitets- og handlingsplan
kan bestyrelsen disponere i henhold til de udarbejdede udkast hertil.
§ 9. Repræsentantskab
Stk. 1. Repræsentantskabet består af samtlige medlemmer af Staalcentrum.
Stk. 2. Repræsentantskabet er rådgivende for bestyrelsen i relation til bestyrelsens
godkendelse af regnskab, aflæggelse af årsberetning, fastlæggelse af budget og
kontingentniveau samt aktivitets- og handlingsplaner.
Stk. 3. Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen, jf. § 8.
Stk. 4. Repræsentantskabet udøver sine beføjelser på det årlige
repræsentantskabsmøde og på ekstraordinære møder, hvis bestyrelsen indkalder til
sådanne.
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Stk. 5. Stemmeberettigede er medlemmer af foreningen. Et medlem er berettiget til at
give møde ved skriftlig fuldmagt udstedt til tredjemand.
Stk. 6. Bestyrelsens skriftlige indkaldelse (eventuelt pr. e-mail) af foreningens
medlemmer til repræsentantskabsmødet skal ske med mindst 3 ugers varsel bilagt
dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent,
2) Bestyrelsens årsberetning og årsrapport,
3) Bestyrelsens udkast til budget og kontingentniveau, for det følgende år.
4) Bestyrelsens udkast til aktivitets- og handlingsplan,
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen
6) Eventuelt.
Dagsordenen skal være vedlagt udkast til de dokumenter, som skal drøftes på
repræsentantskabsmødet.
Stk. 7. Bestyrelsen kan beslutte at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde
til drøftelse af andre emner end angivet i stk. 6, hvis dette anses for hensigtsmæssigt.
Indkaldelse skal ligeledes ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af
dagsorden for mødet.
§ 10. Forretningsudvalg og andre udvalg
Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter af sin midte et forretningsudvalg på op til 7 medlemmer til
at tilrettelægge og varetage Staalcentrums daglige virke. Forretningsudvalgets opgaver
og funktion fastlægges nærmere i en forretningsorden, der godkendes af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsens formand og næstformænd er fødte medlemmer af
forretningsudvalget. De øvrige medlemmer af forretningsudvalget skal udgøre et
repræsentativt udsnit af bestyrelsen. Maksimalt et medlem af forretningsudvalget kan
komme fra en vidensinstitution.
Stk. 3. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til at varetage opgaver indenfor
temaer, der falder indenfor foreningens formål.
Stk. 4. Bestyrelsen kan udpege formand og medlemmer til udvalg.
IV. Økonomiske forhold
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§ 11. Kontingenter
Stk. 1. Staalcentrum vil tilvejebringe midler til gennemførelse af foreningens formål ved
opkrævning af medlemskontingenter, ved tilskud fra offentlige myndigheder, fonde,
organisationer samt private virksomheder, samt ved at forskellige samarbejdsparter
stiller sekretariats- og lokalefaciliteter o. lign. til rådighed.
Stk. 2. Kontingentet fastlægges for det følgende år af bestyrelsen efter drøftelse i
repræsentantskabet. Kontingenter opkræves årligt og skal betales senest 3 uger efter
påkrav.
Forretningsudvalget kan meddele kontingentfrihed.
Stk. 3. Ved optagelse af nye medlemmer i løbet af året betales der kontingent i forhold
til indmeldelsestidspunktet (eg. et medlem som indmelder sig i september betaler 4/12
af årskontingentet i indmeldingsåret).

§ 12. Regnskab
Staalcentrums regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, idet det første
regnskabsår går fra stiftelsen og indtil udgangen af 2006.
§ 13. Tegningsregler
Stk. 1. Staalcentrum tegnes af forretningsudvalget eller formanden for bestyrelsen og
den daglige ledelse, udpeget i henhold til § 8.2 i forening.
Stk. 2. Forretningsudvalget kan meddele prokura.
§ 14. Revision
Bestyrelsen vælger autoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre
revisionsprotokol, der forelægges bestyrelsen til godkendelse.
§ 15. Hæftelse
Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens gæld og forpligtelser.

6

V. Vedtægtsændringer og ophævelse
§ 16. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Til beslutning om ændring i nærværende vedtægter eller eventuel ophævelse af
foreningen kræves mindst 2/3 majoritet af fremmødte medlemmer af
repræsentantskabet hvis dette ikke kan opnås, kan beslutning om vedtægtsændring
efterfølgende ske ved skriftlig afstemning (via e-mail), hvor beslutningen afgøres ved
almindelig stemmeflerhed

§ 17. Opløsning
Ved ophør af Staalcentrum overgår foreningens aktiver til andet tilsvarende formål eller
et nærtbeslægtet formål efter bestyrelsens beslutning.

§ 18. Ikrafttræden
Nærværende vedtægter træder i kraft __ ___ 2013

Vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013.

Som dirigent:

Christian Schmidt
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