Medlemsbidraget beregnes ud fra medlemmets antal omregnede
fuldtidsansatte i marketingfunktioner og funktioner, der primært
understøtter marketing. Beregningsmodel og bidragsstørrelse
fastsættes for det efterfølgende kalenderår af den ordinære
generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.
Opkrævning af medlemsbidrag finder sted i 1. kvartal.

Vedtægter for
Danske Annoncører og Markedsførere
24. april 2021

§1
Foreningens navn er Danske Annoncører og Markedsførere. Dens
hjemsted er København.
§2

Medlemmer skal til brug for den årlige bidragsberegning senest 31.
januar oplyse kalenderårets forventede gennemsnitlige omregnede
fuldtidsansatte i marketingfunktioner og funktioner, der primært
understøtter marketing.
Indmeldelse sker med virkning og opkrævning fra det gældende
kvartal for indmeldelsen.
Medlemmer, der ikke er ajour med bidragsbetalingen, har ikke krav
på foreningens service. Medlemmer, der ikke efter to opfordringer
har betalt skyldigt medlemsbidrag, kan ekskluderes af foreningen.
Medlemsbidraget opskrives årligt som minimum med Dansk
Arbejdsgiverforenings beregnede udvikling i lønomkostningerne pr.
31/12.

Foreningens formål er:
at sikre retten til frit at markedsføre alle tjenesteydelser og
produkter, der lovligt produceres, importeres, sælges og forbruges.
at skabe den stærkest mulige varetager af fælles interesser for købere
af medieplads, marketingydelser og marketingteknologier.
at benytte denne fælles styrke til at sikre fair, konkurrenceudsatte,
gennemskuelige og bæredygtige vilkår for erhvervslivets køb af
medieplads, marketingydelser og marketingteknologier.
at agere som købernes vagthund og reagere samlet på urimelige
og/eller ulovlige vilkår fra leverandører.
at sikre markedsførere i Danmark størst mulig indflydelse på
international og national lovgivning, der direkte eller indirekte
regulerer erhvervslivets muligheder for markedsføring.
at styrke marketing som en strategisk og forretningskritisk funktion i
virksomhedens værdikæde.
at hjælpe medlemmerne med at blive mere effektive markedsførere.
Bestyrelsen fastlægger og ajourfører til stadighed omfanget af de
opgaver foreningen i overensstemmelse med sit formål skal
beskæftige sig med.
§3
Som medlemmer kan optages erhvervs- og andre virksomheder,
selskaber og erhvervsdrivende fonde, registrerede i erhvervs- og
selskabsstyrelsen samt øvrige juridiske enheder registrerede i CVRregistret (selvstændige forretningsmæssige enheder), hos hvem
marketing er en funktion i værdikæden.
Virksomheder, som erhvervsmæssigt sælger eller formidler
medieplads, marketingydelser eller marketingteknologier, kan
optages som associerede medlemmer af foreningen med en adgang til
foreningens ydelser, der bliver fastlagt af bestyrelsen. Associerede
medlemmer er udelukket fra at blive valgt til bestyrelsen og har ikke
stemmeret på generalforsamlingen.

§5
Udmeldelse skal ske skriftligt og er med mindst 6 måneders varsel til
en 1. juli.
§6
Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på indtil 8 medlemmer, der
vælges blandt medlemmerne på den ordinære generalforsamling for 2
år ad gangen således, at halvdelen af bestyrelsens medlemmer afgår
hvert år.
Foreningen skal tilstræbe, at bestyrelsen dækker de væsentligste
kompetenceområder for en virksomheds funktion, herunder it, jura,
økonomi o.a.
Foreningen skal tilstræbe en bestyrelse med diversitet, når det gælder
køn, alder, etnicitet o.a.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer sin formand og
næstformand.
Bestyrelsen holder møde mindst én gang hvert kvartal. Disse møder
kan afvikles online.
Bestyrelsen skal indkaldes, hvis blot to af dens medlemmer ønsker
det.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte
udvalg og antage lønnet medhjælp.
Bestyrelsens beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed; ved
stemmelighed er formandens eller i vedkommendes fravær
næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan kun træffe
bindende beslutning, hvis over halvdelen af medlemmerne er
nærværende.
Bestyrelsens beslutninger nedskrives i et referat.
§7

§4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
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Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Den
indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse til hvert medlem. Generalforsamlingen kan afvikles
digitalt.
Forslag fra medlemmer skal, for at blive behandlet på den ordinære
generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.

første skal være ordinær, og den sidste skal afholdes tidligst en
måned og senest tre måneder efter den første, og at beslutningen
tiltrædes på begge generalforsamlinger af mindst 2/3 af de afgivne
stemmer.

§ 13
Ved opløsning af foreningen anvendes foreningens formue efter den
sidstvalgte bestyrelses bestemmelse.

Senest 6 dage før den ordinære generalforsamling skal dagsordenen
og foreningens reviderede regnskab fra det forløbne regnskabsår
være medlemmerne i hænde.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder
anledning dertil, eller når det skriftligt forlanges af mindst 1/10 af
foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som ordinær
generalforsamling.
Eksklusion af et medlem kan – bortset fra det i § 4 nævnte tilfælde –
kun ske på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.
Til vedtagelse af et forslag om eksklusion kræves, at mindst 50 % af
de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på den gældende
generalforsamling, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer
for eksklusion.
Alle andre beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel
stemmeflerhed, jfr. dog § 11.
§8
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme, og
stemmeafgivningen kan ske ved fuldmagt, dog højst en fuldmagt pr.
medlem. Al afstemning sker åbent, medmindre et stemmeberettiget
medlem kræver skriftlig afstemning.
§9
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af forrige års regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af medlemsbidrag for det efterfølgende kalenderår
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der
underskrives af dirigenten.
§ 10
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet underskrives af direktionen og afgives til revision hos en
af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller
registreret revisor.
§ 11
Foreningen tegnes af formanden og direktøren eller næstformanden
for bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden, direktøren eller
næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 12
Til ændring af disse vedtægter eller beslutning om foreningens
opløsning kræves vedtagelse på to generalforsamlinger, hvoraf den
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