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Vedtægter 

Dansk Tandsundhed 

 

§ 1 – Foreningens navn 

Foreningens navn er Dansk Tandsundhed  

Dens hjemsted er Børsen, 1217 København K 

 

§ 2 – Formål 

Foreningens formål er at fremme tandlægebranchens og medlemmernes interesser i debatten om 
tandsundhed og rammevilkår for danske tandlægevirksomheder.   

Foreningen vil i den forbindelse, i overensstemmelse med gældende lovgivning, have fokus på at 
arbejde for høje branchestandarder for kvalitet og etik med henblik på at højne branchens anseelse og 

troværdighed over for borgere og myndigheder.  

Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser gennem dialog og forhandling med det politiske 
system og øvrige interessenter, informations- og pressearbejde, og gennem samarbejde med Dansk 
Erhverv.  

Foreningen er medlem af Dansk Erhverv og sekretariatsbetjenes af Dansk Erhverv.  

 

§ 3 – Medlemskab i foreningen 

Som medlemmer af foreningen kan optages virksomheder, der opfylder nedenstående medlemskrav: 

• Tandlægevirksomheder, der leverer tandlægeydelser i Danmark jf. bekendtgørelse om 
tandlægers virksomhedsområde  
 

• Arbejder i henhold til foreningens formål i § 2 
 

• Er etableret som selskab eller filial i Danmark og har omsætning i Danmark.   
 

• Overholder de på generalforsamlingen til hver en tid vedtagne retningslinjer. 

 

• Har udfyldt og underskrevet foreningens ansøgningsskema om medlemskab. 
 

• Er medlem af Dansk Erhverv. 
 
 

§3 – stk. 2: 

• Koncernforbudne cvr-numre (tandlægekæder) opnår medlemskab gennem moderselskabets 
indmeldelse (1 cvr-nummer).  

 

• Klinikker, der ikke er med i en tandlægekæde kan opnå medlemskab gennem indmeldelse som 
enkeltvirksomhed. 
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§3 – stk. 3: 

Begæring om optagelse indgives til foreningens sekretariat, der forelægger sagen for bestyrelsen til 
beslutning om optagelse. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse med almindeligt flertal.  

§3 – stk. 4: 

Ansøgeren kan først betegnes som medlem, når bestyrelsen har godkendt anmodningen om optagelse i 
foreningen, og når at ansøgeren har indbetalt optagelsesgebyr og/eller kontingent som specificeret i den 

tilsendte faktura fra foreningen.  

 

§ 4 – Udmeldelse og ophør af medlemskab 

Udmeldelse af foreningen kan finde sted skriftligt pr. 31. december til foreningens formand og 

sekretariat med mindst 6 måneders forudgående varsel. 

§ 4 stk. 2:  

Medlemskabet ophører: 

a.  ved virksomhedens ophør 
 

b.  ved kontingentrestance jf § 8 
 

c.  ved eksklusion, hvis de i § 3 angivne medlemskrav ikke overholdes/længere er opfyldt 
 

§ 4 – stk. 3: 

Beslutning om eksklusion efter § 4 stk 2 litra c, træffes af bestyrelsen med kvalificeret flertal. Det 
pågældende medlem er forpligtet til at meddele bestyrelsen om enhver oplysning, som vil have 

betydning for afgørelsen om deres respektive forbliven i foreningen. Bestyrelsen har med hensyn til 
sådanne oplysninger tavshedspligt.  

§ 4 – stk. 4: 

Det berørte medlem kan inden for en måned efter bestyrelsens beslutning om eksklusion, kræve 
spørgsmålet behandlet på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), hvor beslutningen om 
eksklusion for at have virkning skal bekræftes med mindst 50 % af stemmerne blandt de 

tilstedeværende.  

§4 – stk. 5: 

Udtrådte medlemmer har intet krav på andel i foreningens formue og kan ikke kræve kontingent eller 
optagelsesgebyr tilbagebetalt.  

 

§ 5 – Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Den varsles af sekretariatet med 6 ugers 
til hvert enkelt medlem. 

Forslag fra medlemmerne samt opstilling til bestyrelsen skal, for at komme til behandling på den 

ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til sekretariatet senest 3 uger før 
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generalforsamlingen. Invitation til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden skal være 
medlemmer i hænde senest to uger før generalforsamlingen.  

§5 stk. 2: 

Den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende dagsordenspunkter: 

1) – Valg af dirigent 
2) – formandens beretning 

3) – aflæggelse af regnskab 
4) – fastlæggelse af budget og kontingent 
5) – eventuelle indkomne forslag 
6) – valg af bestyrelsesmedlemmer  

7) – valg af suppleanter 
8) – valg af revisor 
9) – Eventuelt  

 

§5 stk. 3:  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede fysisk, 
online eller repræsenteret ved fuldmagt. Er dette ikke tilfældet, indkaldes straks til ny 

generalforsamling med samme dagsorden, der afholdes senest seks uger senere. Den nye 
generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de repræsenterede antal medlemmer.  

§5 stk. 4: 

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. For vedtægtsændringer og afgørelser om 
nedenstående bestemmelser, kræves dog ¾ stemmeflertal: 

A) § 3 stk. 3: Optagelse 
B) § 4: Eksklusion 

C) § 9: Foreningens ophør 

 

§ 5 stk. 5: 

Stemmeret fortabes af medlemmer, der ikke har betalt skyldige ydelser til foreningen for det seneste 
regnskabsår. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre der begæres skriftlig afstemning. Dog 
gennemføres der altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvis der er flere kandidater, end der kan 
vælges. Ved skriftlig afstemning afgør dirigenten alle spørgsmål om den praktiske gennemførelse af 
afstemningen 

§ 5 stk. 6: 

Ved valg til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 2 skal der på stemmesedlen angives navnene på de kandidater, som 
man ønsker valgt. Antallet af kandidater på stemmesedlen skal svare præcis til det antal 
bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. 

Medlemmer tildeles stemmer i forhold til det forudgående kalenderårs indbetalte kontingent, hvor der 
tildeles en stemme pr. påbegyndte 10.000 kroner., der indbetales i kontingent. 

Stemmeoptællingen sker således, at først optælles alle stemmer og kandidaterne rangeres, så den 
kandidat, der har fået flest stemmer, er øverst og den med færrest til sidst.  



Vedtægter – Dansk Tandsundhed 23.03.2022 

4 
 

Herefter vælges resten af bestyrelsen efter, hvilken kandidat der har fået flest stemmer. 

Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Dog er fredsvalg muligt, hvis antallet af kandidater svarer til 
antallet af ledige pladser 

§5 stk. 6:  

Medlemmer indmeldt i perioden 1. januar og indtil den ordinære generalforsamling har ikke 

stemmeret på den ordinære generalforsamling eller evt. ekstraordinære generalforsamlinger, der 

måtte udspringe af den ordinære generalforsamling 

§ 5 stk. 7:  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller skal indkaldes, når mindst 1/3 af de 
kontingentbærende stemmer i foreningen indgiver skriftlig begæring herom til formanden med 
angivelse af dagsorden. 

§ 5 stk. 8: 

Når kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet, skal indkaldelsen til denne 
udsendes inden 14 dage derefter, og generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter indkaldelsen. 

§ 6 – Bestyrelsen 

Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse, der består af formanden, 
næstformanden samt op til 3 menige bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen har mulighed for at vælge to suppleanter.  

Valgperioden er to år for både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv 
umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsen er ulønnet af foreningen.  

§ 6 stk. 3:  

Et bestyrelsesmedlem er valgt på vegne af medlemsvirksomheden, der til hver en tid kan indsupplere et 

nyt bestyrelsesmedlem. 

§ 6 stk. 4:  

Ved udtrædelse af formand eller næstformand, konstituerer bestyrelsen sig på ny på først kommende 

bestyrelsesmøde 

§ 6 stk. 5: 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger 
træffes med simpelt stemmeflertal, mens formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.  

 § 6 stk. 6: 

Ved eventuel repræsentation af brancheforeningen i Dansk Erhverv eller Dansk Erhverv Arbejdsgivers 
bestyrelse, repræsenteres foreningen ved formanden. 

§ 6 stk. 7: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på første ordinære bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen.  
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 § 7 – Tegningsret og regnskabsår 

Foreningen tegnes af sekretariatsleder og formand. Dette indbefatter også udtalelser på vegne af 
foreningen til medier, presse samt dialog med virksomheder, politikere, embedsmænd og offentlige 
myndigheder i øvrigt.    

Ved disposition til den daglige administration tegnes foreningen ved sekretariatets egenprokura. 

Hverken generalforsamlingen, bestyrelsen eller den sekretariatsansvarlige person kan optage gæld, 

købe fast ejendom eller indgå i leasingforpligtelser på vegne af foreningen.  

 

§ 8 – Kontingent 

Det årlige medlemskontingent fastsættes på hvert års generalforsamling og opkræves umiddelbart 
herefter.  

I det stiftende år betaler medlemmer grundkontingent efter den stiftende generalforsamling. Det 
omsætningsbaserede kontingent fastsættes af bestyrelsen på første ordinære bestyrelsesmøde efter den 

stiftende generalforsamling.   

Betaling skal forfalde senest 30 dage efter fakturadato.  

§ 8 stk. 2:  

Det årlige kontingent beregnes ud fra det seneste reviderede regnskab, som medlemmerne er forpligtet 

til at fremsende til foreningen.  

For tandlægekæder beregnes kontingent på baggrund af det samlede selskabs omsætning (alle cvr-
numre samt moderselskab). Dette omfatter dog ikke omsætning, som relaterer sig til andre 
forretningsområder end tandsundhed, tandlæge og tandplejevirksomhed. 

§ 8 stk. 4: 

For enkeltvirksomheder beregnes kontingentet på baggrund af virksomhedens omsætning.  

§ 8 stk. 5: 

Kontingentet reguleres årligt i henhold til nettoprisindekset.  

 

§ 9 – Foreningens ophør 

Foreningens ophævelse kan besluttes på en generalforsamling jf. reglerne om vedtægtsændringer i § 5 
stk. 4, og skal godkendes på to følgende generalforsamlinger med maksimalt seks ugers mellemrum.  

§9 stk. 2: 

I tilfælde af opløsning deles foreningens formue forholdsmæssigt i henhold til medlemmernes 

individuelle anciennitet. Dog har skyldige udgifter til enhver tid forrang. 

 

 


