Vedtægter for EVEX
Brancheforening for event- og udstillingsbranchen i Danmark
Foreningen blev stiftet den 25. maj 1987 i København.
Vedtægtsændringer er foretaget på generalforsamlingen den 1. februar 1991, på den
ekstraordinære
generalforsamling den 14. august 1991 og 8. august 1996, på generalforsamlingen den 26. januar
1997, på generalforsamlingen den 7.april 2011 samt på generalforsamlingen den 15.juni 2012
Navn og hjemsted § 1.
Foreningens navn er EVEX, Foreningen event og udstillingsbranchen i Danmark.
Foreningens hjemsted er til enhver tid Sekretariatets adresse.
Formål § 2.
EVEX´ formål er at varetage medlemmernes interesser, herunder
at være kontaktled til offentlige myndigheder.
at være kontaktled til arrangører og udstillings- & eventlokaliteterne i Danmark og udlandet.
at forbedre medlemmernes arbejdsvilkår i forhold til udstillings- & eventlokaliteterne.
at formidle samarbejde mellem medlemmerne om større projekter.
at udbrede kendskabet til foreningen og gøre opmærksom på de fordele der er ved at anvende
foreningens medlemmers ekspertise ved enhver lejlighed, hvor intern og eksterne
kommunikation
skal formidles professionelt.
at uddanne unge til branchen i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner.
at afholde interne møder, studiekredse og studierejser for at dygtiggøre og videreuddanne
medlemmerne og deres medarbejdere i branchen, bl.a. med henblik på at opnå autorisationer til
at
udføre arbejde i ind- og udland hvortil sådanne kræves.
at samarbejde medlemmer imellem, nationalt og internationalt og at EVEX er medlem
af IFES: International Federation of Exhibition Services.
Medlemskab § 3.
Punkt 1
Som medlemmer kan optages firmaer, der beskæftiger sig med audio og visuel kommunikation i
forbindelse med messer, udstillinger og events d.v.s.
A: Udstillingsfirmaer
B: AV, lyd og lys-firmaer
C: Brancheleverandører
E: Messecentre, udstillings- og messearrangører
G: Firmaer med egen udstillingsafdeling
Punkt 2
Optagelse i EVEX sker ved henvendelse til bestyrelsen, der indhenter de nødvendige oplysninger
om ansøgerens relevans som medlem af foreningen.

På dette grundlag træffer bestyrelsen ved simpelt flertal endelig afgørelse i spørgsmål om hvorvidt
et
ansøgende firma opfylder medlemsbetingelserne.
Når godkendt ansøgende firma har betalt indskud, er det fuldgyldigt medlem af EVEX.
Punkt 3
Ønsker et medlem at udtræde, kan dette kun ske skriftligt til bestyrelsen med tre måneders varsel
til den 31.marts og en eventuel udtræden frigør ikke medlemmet for at betale årets kontingent
indtil 31.marts.
Punkt 4
Er et forfaldent kontingent ikke betalt, efter at EVEX har givet påkrav herom med en måneds
varsel, bliver vedkommende medlem slettet af medlemslisten, og kan ikke blive medlem igen, uden
at betale et nyt indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyrets størrelse fastsættes hvert år på den
ordinære
generalforsamling.
Kontingent opkræves 2 gange årligt - 1. marts og 1.september.
Punkt 5
Medlemmer, der udtræder eller bliver ekskluderet af EVEX, eller hvis medlemskab på anden måde
ophører, har intet krav på EVEX´ formue.
Medlemskab ophører på følgende måder:
A ved virksomhedens ophør.
B ved udmeldelse, i henhold til ovenstående § 3 punkt 3.
C ved manglende overholdelse af økonomiske forpligtelser overfor foreningen.
D ved eksklusion, der efter bestyrelsens indstilling kan besluttes af generalforsamlingen, når denne
vedtager, at et medlems adfærd i udøvelsen af sin virksomhed eller overfor EVEX har været af en
uhæderlig, usømmelig eller i konkurrencemæssig henseende illoyal karakter, at medlemmets
forbliven i EVEX alvorligt vil skade dennes virke eller anseelse.
Punkt 6
Firmaer, der udtræder af EVEX, skal fjerne EVEX logo fra deres tryksager, annoncer, biler og andre
medier - ligesom EVEX arbejdskort skal tilbageleveres fra udmeldelsesdagen.
Hæftelse § 4.
EVEX hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Generalforsamlinger § 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlinger indkaldes med 45 dages varsel ved brev eller mail til medlemmerne på den i
medlemsregistret noterede adresse.
Forslag, der ønskes medtaget på dagsordenen for generalforsamlingen, skal skriftligt via brev eller
mail fremsendes til bestyrelsen senest 30 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Endelig dagsorden udsendes via brev eller mail senest 15 dage før generalforsamlingen.
Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Protokollen underskrives af
dirigenten.
Ordinær generalforsamling afholdes indenfor tre måneder efter regnskabsårets slutning.
Generalforsamlingen afholdes på et sted valgt af bestyrelsen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valgt af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning, også af de interne revisorer, til
godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte
regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år.
6. Budget for det kommende år.
7. Valg af tre/(fire) medlemmer til bestyrelsen. - Valg af to interne revisorer. - Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.
Et medlem kan afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem.
Intet medlem kan have fuldmagt fra mere end to andre medlemmer.
Et medlem har først stemmeret på en generalforsamling, når medlemmet er
noteret i foreningens medlemsregister.
Ekstraordinær Generalforsamling § 6.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages skriftlig varsel til
medlemmerne.
Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af
foreningens
medlemmer fordrer det skriftligt med angivelse af de emner, der skal behandles på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen § 7.
Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer.
Derudover vælges to suppleanter.
Bestyrelsen og suppleanterne vælges for to år af gangen blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges.
Det tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne fordeles bedst muligt mellem faggrupperne.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Næstformanden træder i stedet for formanden ved dennes fravær/forfald.
Bestyrelsen kan blandt medlemmerne af EVEX nedsætte udvalg.
Bestyrelsesmøder afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, eller når det begæres af tre
bestyrelsesmedlemmer.
Over bestyrelsens beslutninger udarbejdes mødereferat, der godkendes ved næste
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fem medlemmer er til stede, dog kan den sjette eller/og det
syvende bestyrelsesmedlem nedlægge veto, for punkter på den fremsendte dagsorden til
bestyrelsesmødet.
Disse punkter kan da ikke godkendes på mødet, men videreføres til næste møde, hvor det da skal
behandles.
Tegningsregel § 8.
Messe Team tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til kassereren.
Bestyrelsen kan om nødvendigt ansætte en sekretær for foreningen til ledelse af det daglige
arbejde,
dog under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse.

Regnskab og revision § 9.
EVEX regnskabsår er 1.4 til 31.3.
Første regnskabsår løber fra EVEX´ stiftelse til 31.12.1987.
EVEX regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt ekstern revisor.
Revisor vælges for et år af gangen.
Foreningens regnskaber, revideres af to af generalforsamlingens valgte medlemmer, som interne
revisorer. 1. Revisor vælges for 2 år, 2. Revisor vælges for 1 år.
Vedtægtsændringer § 10.
Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed.
Til ændring af EVEX vedtægter fordres, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af medlemmerne.
Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, må der til forslagets vedtagelse
indkaldes
til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpel majoritet uden
hensyn til antal af mødte medlemmer.
Indkaldelse til den sidstnævnte generalforsamling kan først finde sted, efter den førstnævnte
generalforsamling har været afholdt.
Fuldmagter til at give møde på den første generalforsamling er også gyldige på den sidste
generalforsamling, medmindre fuldmagten er tilbagekaldt forinden.
Tvistigheder § 11.
Enhver tvist der udspringer af denne vedtægt, afgøres ved voldgift.
Voldgiften består af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en samt en af disse i
fællesskab valgt opmand.
Skulle voldgiftsmændene ikke kunne blive enige om valget af en opmand, udpeges denne af
byretspræsidenten i den retskreds, hvor foreningen har hjemsted.
I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift. med senere ændringer.
Opløsning § 12.
Til EVEX opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige EVEX medlemmer. Er
2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter
- indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de
tilstedeværendes
stemmer. Opløsningen forestås af en af generalforsamlingen valgt advokat. EVEX´
formue skænkes til uddannelsesformål efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

