
 
 

Vedtægter for 
 
VASS F.m.b.a. 
 
en forhandlerforening bestående af: 
  
 
 

    
 

 
forhandlere og servicepartnere. 
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§ 1 Navn og hjemsted. 
 
Foreningens navn er: VASS Forhandlerforening F.m.b.a. 
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. 
 
 
§ 2 Foreningens formål. 
 
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i deres egenskab 
af autoriserede forhandlere/servicepartnere af VW, Audi, Skoda og Seat. Der 
skal specielt lægges vægt på at skabe optimale indtjeningsforhold for 
forhandlerne/servicepartnerne f.eks. ved indgåelse af fællesindkøbs-
/rammeaftaler, samt tage initiativ til etablering af evt. selskaber der kan tjene til 
at øge medlemmernes indtjening.   
Foreningen skal arbejde for at tilbyde medlemmerne services og ydelser, der 
kan medvirke til at sænke omkostningsniveauet. 
Foreningen kan på sigt, forhandle emner af generel interesse for alle 
medlemmer, med relevante samhandelspartnere. 
Foreningen skal desuden yde sekretærhjælp og øvrig support til 
medlemmerne. 
Foreningens bestyrelse udpeger repræsentanter der kan repræsentere 
foreningen i evt. europæiske sammenslutninger af forhandlere af ovenstående 
mærker. 
  
 
§ 3 Medlemmer. 
 
Enhver aut. VW, Audi, Skoda og Seat forhandler, samt aut. servicepartner af 
disse mærker, kan efter godkendelse af bestyrelsen, optages som medlem af 
foreningen. Når et medlem ophører med at forhandle/servicere ovenstående 
mærker, udtræder vedkommende automatisk af foreningen, og det 
udtrædende medlem har i dette tilfælde ikke krav på refusion af kontin-
gent/medlemsbidrag og øvrige ydelser opkrævet af foreningen. 
 
Alle medlemmer er, så længe de er medlemmer af foreningen, forpligtet til at 
anvende formidlingstjenesten af udlejningsbiler, der pt. benævnes ”Euromobil 
Danmark”, og som ejes/drives af foreningen i tæt samarbejde Euromobil 
Autovermietung GmbH. 
 
 
§ 4 Kontingent. 
 
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling efter 
indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet for hele året, der opkræves af 
bestyrelsen hver den 1. januar, op- kræves på baggrund af et af bestyrelsen 
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udarbejdet budget, der fremlægges på den ordinære generalforsamling i 
forbindelse med fastsættelsen af kontingentet.  

 
Kontingentet er sammensat af: 

 
1. Ydelse til formand/bestyrelse 
2. Ydelse til fællesydelser 
3. Ydelse for mærke & service kontrakt 
4. Ydelse for formandshonorar i mærker 

 
Ved konstatering af evt. underskud ved års afslutning 31. december, er 
bestyrelsen berettiget til at opkræve ekstra ordinær ydelse fra medlemmerne. 

 
Udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen, med mindst 3 måneders 
varsel. Udmeldte og ekskluderede medlemmer, har intet krav på 
tilbagebetaling af allerede indbetalte kontingenter.  

 
 
§ 5 Generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, og ledes af en af 
forsamlingen valgt dirigent. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om 
året i perioden 15. januar til 15. juni. Indkaldelse indeholdende en dagsorden, 
sker skriftligt til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel. 
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal indeholde: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 
4. Fremlæggelse af kommende års budget, samt fastsættelse af kommende års 

kontingent. 
5. Valg af formand for bestyrelsen 
6. Valg af revisor 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt  

 
Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af 
medlemmerne er mødt eller repræsenteret. Til vedtagelse af 
vedtægtsændringer, kræves at mindst 2/3 af de fremmødte/repræsenterede 
medlemmer stemmer for. Kan dette ikke opnås, og har mere end 50 % stemt 
for, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der da er 
beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte og repræsenterede 
medlemmer. 
 
Enhver generalforsamlingsbeslutning er bindende for alle medlemmer, og 
træffes ved almindelig stemmeflertal. 
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Vedtægter og overenskomster, der lovligt er vedtaget på generalforsamlingen, 
efter forud at være anmeldt på den udsendte dagsorden, er bindende for alle 
medlemmer. 
 
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
Afstemninger kan ske ved håndsoprækning; men skal foregå skriftligt, hvis blot 
ét medlem forlanger dette. 
 
Ethvert medlem har én stemme. 
 
Et medlem der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan lade sig 
repræsentere ved et andet medlem, eller ved én af sine betroede 
medarbejdere. Den der repræsenterer et andet medlem, skal medbringe en 
skriftlig fuldmagt. En person kan dog aldrig afgive mere end 2 stemmer, sin 
egen inklusive. 
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen finder det 
fornødent, eller når mindst 50 % af medlemmerne skriftligt anmoder 
bestyrelsen herom, og samtidigt fremlægger de forslag der ønskes behandlet. 
Varsel for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er mindst 14 dage. 
 
Der udarbejdes et referat over generalforsamlingens forhandlinger, som 
tilsendes alle foreningens medlemmer. 
 
 
§ 6 Bestyrelsen. 
 

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse, der består af en formand 
og 3-4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Formanden vælges af generalforsamlingen, mens de øvrige bestyrelsesmed-
lemmer er valgt ved generalforsamlinger i de respektive mærkeforhandlerfor-
eninger, henholdsvis VW, Audi, Seat & Skoda, idet hver af de fire mærke-
forhandlerforeningers valgte formænd har sæde i foreningens bestyrelse. 
 
Såfremt den valgte formand samtidig er én af de fire mærkeforhandlerforening-
ers valgte formænd, består bestyrelsen alene af formanden og de 3 øvrige 
mærkeforhandlerforeningers valgte formænd.  
 
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fordeler ansvarsområderne mellem 
sig, ligesom bestyrelsen udpeger medlemmer til de relevante Europæiske 
Forhandlerforeninger. Disse således udpegede medlemmer refererer til 
formanden for bestyrelsen og rådfører sig med denne i alle forhold. 
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Bestyrelsen kan ligeledes udpege et medlem af foreningen, til at repræsentere 
foreningen, i de brancheorganisationer der måtte have interesse. 
 
Bestyrelsen udpeger medlemmer af foreningen, til at repræsentere foreningen 
i udvalgs- arbejde. 
 
Bestyrelsen kan beslutte at indhente ekstern hjælp, advokat, konsulent og 
lignende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3/4 af dens medlemmer er til 
stede. 2 
Bestyrelsesformanden leder forhandlingerne i bestyrelsen, når han er til stede. 
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er 
formandens stemme afgørende. 
 
Der føres referat over forhandlingerne i bestyrelsen, som tilsendes alle 
bestyrelsesmed- lemmer. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sit honorar-/diæter. 
 
 
§ 7 Eksklusion. 
 
Såfremt bestyrelsen konstaterer, at et medlem overtræder foreningens love, 
eller undlader at efterkomme vedtagne bestemmelser, skal bestyrelsen træde 
i forhandling med medlemmet. Fører forhandlingerne ikke til forlig i sagen, skal 
det skriftligt meddeles det pågældende medlem, at forslag til hans eksklusion 
vil blive optaget på dagsorden på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling. 
Er et eller flere bestyrelsesmedlemmer impliceret i sagen, konstituerer 
bestyrelsen sig med suppleanter i det/de pågældende bestyrelsesmedlemmers 
sted. 
 
Vedtages eksklusionen på generalforsamlingen, tilstiles samtlige medlemmer 
straks meddelelse herom, hvorefter importøren informeres.  
 
 
§ 8  Regnskab. 
 
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 

 

Revision af foreningens årsrapporter foretages af en på hvert års ordinære 
generalforsamling valgt statsautoriseret revisor. Årsrapporten forsynet med 
påtegning af revisor og med underskrift af bestyrelse fremlægges på 
foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 2 uger før den 
ordinære generalforsamlings afholdelse. Endvidere fremsendes pr. post eller 
pr. e-mail eller ved tilsvarende elektronisk forsendelsesmetode den således 
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underskrevne og reviderede årsrapport til samtlige medlemmer senest 2 uger 
før den ordinære generalforsamlings afholdelse.  

 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og 2 
bestyrelsesmedlemmer i foreningen. 
 
Ved salg og pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen dog af den 
samlede bestyrelse. 
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forening påhvilede forpligtelser. 
 
 
§ 9 Foreningens opløsning. 
 
Ophævelse af foreningen kan ske når 2/3 af samtlige medlemmer stemmer 
herfor. 
 
Dersom ophævelsen vedtages, anvendes foreningens evt. midler, efter 
generalforsamlingens bestemmelser. 
 
 
 
 

--oo0oo-- 
 
 
 
 
Således senest vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 3. 
maj 2019 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Finn Kjærgaard 
Dirigent 


