VEDTÆGTER FOR BIM AARHUS

FORSLAG FREMLAGT PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 28. MARTS 2019

1.

Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er BIM AARHUS, og foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

2.

3.

Foreningens idegrundlag
1.

Foreningen BIM AARHUS initierer et fagligt og socialt frirum, hvor formålet er at udbrede ny viden til medlemmerne omkring den digitale udvikling i bygge- og anlægsbranchen.

2.

Foreningen ser sig som en interesseret og potentiel samarbejdspartner i forbindelse
med formidling af digitale initiativer i bygge- og anlægsbranchen og relaterede fagområder.

3.

Foreningen har ambitioner om at påvirke udviklingen både i Danmark og internationalt.
Foreningen vil vidensdele med en lang række nationale og internationale organisationer
samt virksomheder inden for relaterede fagområder.

4.

Foreningen vil drive et non profit og filantropisk vidensdelende foretagende. Alle vidensdelende aktiviteter og resultater stilles til medlemmernes rådighed uden betaling.
Ligeledes stilles de vidensdelende aktiviteter og resultater til rådighed for de af foreningens interessenter, som af een eller flere medlemmer indbydes til de vidensdelende aktiviteter.

5.

Foreningens vidensdelende aktiviteter gennemføres som medlemsmøder, workshops,
seminarer og konferencer, hvor medlemmerne og de indbudte interessenter får tilført
viden gennem faglige indlæg og en faglig dialog.

6.

Foreningen er uafhængig af politiske interesser, sponsorer og andre former for interessegrupper.

Foreningens formål er:
1.

gennem formidling og vidensdeling at fremme en seriøs og uvildig udvikling af de digitale
værktøjer og arbejdsmetoder i bygge- og anlægsbranchen baseret på en produktionsfremkaldende, humanistisk og bæredygtig tilgang.

2.

at vidensdele bredest muligt i et åbent forum, for foreningens medlemmer og foreningens interessenter med fokus på relateret faglig digital udvikling, herunder BIM (Building
Information Modeling), VDC (Virtuel Design and Construction), programmering, forskning, og undervisning.

3.

at fremme viden og udbredelse af viden omkring Informations og Kommunikations Teknologi i bredeste forstand.

4.

at opnå bredest mulig dialog med bygge- og anlægsbranchens aktører gennem en
hjemmeside, som drives af foreningen og som eet af bestyrelsens medlemmer har navnerettighederne til.
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4.

Medlemmer
Enhver, som er beskæftiget med byggeri eller opererer inden for et relevant relateret brancheområde, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen
BIM AARHUS.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af
Generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes
af den nærmest følgende Generalforsamling.

5.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær Generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles ved mail til
samtlige medlemmer senest 21 dage / 3 kalenderuger før Generalforsamlingen finder sted.
Dagsordenen for den ordinære Generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent og efterfølgende valg af referent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Fremlæggelse og godkendelse af budget
5) Fastsættelse af kontingent
6) Eventuelle forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og/eller bestyrelsessuppleant
8) Valg af revisor og/eller revisorsuppleant
9) Eventuelt
Forslag til behandling under dagsordenens Punkt 6, skal ved navns underskrift skriftligt tilstilles et
bestyrelsesmedlem senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse.
Kontingentets størrelse fastsættes af foreningens Generalforsamling ved simpel stemmeflertal
blandt de fremmødte medlemmer.
Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel.
Hvis mindst 25 medlemmer skriftligt begærer afholdelse af en ekstraordinær Generalforsamling,
med angivelse af en dagsorden for den ønskede ekstraordinære Generalforsamling, skal Bestyrelsen senest 4 uger efter den skriftligt fremsatte begæring indkalde til ekstraordinær Generalforsamling med 14 dages varsel.
Alle beslutninger på en Generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Den til enhver tid lovligt indvarslede Generalforsamling er beslutningsdygtig.
Ingen kan som fuldmægtig på Generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem.
Over det på Generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
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6.

Ledelse
Foreningen ledes af en Bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I lige år er 4
bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år er 5 bestyrelsesmedlemmer på valg.
I forbindelse med Generalforsamlingen vælges 2 suppleanter til Bestyrelsen for 2 år ad gangen.
Der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant.
I lige år er 1. suppleanten på valg.
I ulige år er 2. suppleanten på valg.
I forbindelse med Generalforsamlingen vælges en revisor og en revisorsuppleant til Bestyrelsen
for 2 år ad gangen.
I lige år er revisoren på valg.
I ulige år revisorsuppleanten på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit arbejde og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens drift.

7.

Tegningsregler og hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

8.

Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig over for Generalforsamlingen for såvel budget som regnskab.
Foreningens regnskab føres af kassereren, eller en regnskabsassistent, der på vegne af kassereren og under dennes opsyn og ansvar udfører de bogholderimæssige arbejder. Bestyrelsen skal
enstemmigt beslutte udnævnelsen af en regnskabsassistent.
Foreningens medlemsregister og kontakten til medlemmerne, varetages af et medlem i henhold
til Bestyrelsens forretningsorden.
Regnskabet revideres af den på Generalforsamlingen valgte revisor.
Der vælges en revisor og en revisorsuppleant for 2 år ad gangen.
I lige år er revisoren på valg.
I ulige år er revisorsuppleanten på valg.
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9.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er
2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny Generalforsamling,
der tidligst kan afholdes 5 uger efter den allerede afholdte Generalforsamling.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye Generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de fremmødte repræsenteredes stemmer.
Dette gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger
naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende Generalforsamling.
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