VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER
§ 1. Navn og formål:
Foreningens navn er ”FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER”.
Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard inden for rekonstruktion,
afvikling af insolvente virksomheder og konkursbehandling, for højnelse og videreudvikling af
medlemmernes faglige kompetencer indenfor de nævnte områder samt for udbredelse af
kendskabet til danske advokaters rådgivningsydelser i forbindelse med rekonstruktioner m.v. og
herunder bl.a. gennem deltagelse i Danske Advokater at sikre indflydelse på lovgivningen inden for
de nævnte områder.
Foreningen skal således via samarbejdet udarbejde høringssvar inden for sit område og skal
deltage aktivt i det faglige og politiske arbejde ved udarbejdelse og formidling af love og
bekendtgørelser samt deltagelse i forhandlinger med offentlige myndigheder om forhold af
betydning for de nævnte områder.
Foreningen kan afgive høringssvar i eget navn inden for områder, som falder inden for formålet.
Foreningens formål søges opfyldt bl.a. ved:
•

at medlemmerne har pligt til at deltage i relevant efteruddannelse i form af seminarer,
kurser m.v., som afholdes af foreningen eller andre indenfor fagområder, som må antages
at være relevante for advokater, som beskæftiger sig med insolvensret,

•

at opfylde de til enhver tid gældende krav til gennemførelse af en hurtig, rationel og
kompetent sagsbehandling indenfor det insolvensretlige område,

•

at foreningen forestår driften af en hjemmeside for markedsføring af medlemmernes
kompetencer, at medlemmerne gennem bestyrelsen informerer hinanden om relevante
afgørelser, praksis m.v., som måtte kunne have interesse for andre medlemmer,

•

at medlemmerne gennem bestyrelsen bliver orienteret om relevante insolvensretlige
lovinitiativer, administrative forslag og lignende,

•

at foreningen kan bistå Advokatsamfundet og Danske Advokater ved afgivelse af responsa
indenfor foreningens formål,

•

at foreningen kan deltage i den offentlige debat vedrørende insolvensretlige spørgsmål.

Foreningens bestyrelse kan fungere som Danske Advokaters fagudvalg inden for specialområdet.
§ 2. Medlemmer:
Som medlemmer af foreningen kan optages advokater med særlig interesse for og indsigt i
konkursbehandling, rekonstruktion og andre insolvensretlige områder.

Anmodning om optagelse i eller udmeldelse af foreningen sker til bestyrelsen. Bestyrelsen kan
afvise anmodninger om optagelse, hvis den har grund til at antage, at de i § 2, stk.1 nævnte
betingelser ikke er opfyldt eller de i § 3 nævnte betingelser ikke vil blive opfyldt.
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
§ 3. Medlemmernes forpligtelser:
Medlemmerne er forpligtet til:
•

at deltage aktivt i foreningen herunder i kursusvirksomhed, udvalgsarbejde,
generalforsamlinger m.v.,

•

at opfylde de til enhver tid gældende krav til gennemførelse af en hurtig, rationel og
kompetent sagsbehandling indenfor det insolvensretlige område, for egen regning at
gennemføre relevant efteruddannelse efter de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.

Såfremt bestyrelsen bliver bekendt med, at et medlem gentagne gange eller groft har tilsidesat
sine forpligtelser i henhold til foreningens vedtægter, konkursloven eller anden lovgivning, over
for skifteretten, kreditorer og/eller andre, herunder væsentligt har tilsidesat kreditorinteresser,
skal bestyrelsen være berettiget til efter sit skøn at ekskludere medlemmet. Et medlem er
forpligtet til at meddele bestyrelsen sådanne oplysninger, som er nødvendige for, at bestyrelsen
kan udøve sit skøn i henhold til førnævnte bestemmelse.
Bestrider et medlem, at betingelserne for eksklusion er til stede, afgøres dette endeligt ved
voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen, en advokat udpeget
af klageren og en opmand udpeget af Den danske Dommerforening. Opmanden skal være
dommer. Klagen har alene opsættende virkning, hvis klager senest 14 dage efter beslutningens
modtagelse har begæret en voldgift nedsat.
§ 4. Administration, hjemsted og tegning:
Foreningens administration og drift af dens hjemmeside varetages af bestyrelsen eller en af
bestyrelsen valgt administrator.
Bestyrelsen er bemyndiget til at lade administrationen foretage gennem Danske Advokater i
henhold til en samarbejdsaftale mellem foreningen og Danske Advokater, som nærmere
fastlægger opgavernes omfang og udførelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer inklusive formanden eller
næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i hans fravær
næstformandens – stemme udslaget.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 medlemmer af
bestyrelsen kræver det.

Foreningen har hjemsted i København.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet
bestyrelsesmedlem.
§ 5.Bestyrelse:
Foreningens arbejde ledes af en af generalforsamlingen blandt medlemmerne valgt bestyrelse på
9 medlemmer.
Bestyrelsen, der konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger blandt sine
medlemmer en formand, næstformandskab og kasserer samt besætter andre funktioner.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
§ 6. Generalforsamling:
Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling, der holdes hvert år inden 1.
juni. Generalforsamlingen indkaldes ved almindeligt brev eller elektronisk til medlemmerne på den
til bestyrelsen anmeldte adresse eller e-mailadresse. Indkaldelsen skal ske mindst 4 uger før
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes et sted i Danmark efter bestyrelsens beslutning.
Dagsorden for generalforsamlingen, der sendes til alle medlemmerne mindst 4 uger før
generalforsamlingen, skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab.
4. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag budget og kontingent for det
kommende år.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis de er på valg.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Valget som bestyrelsesmedlem sker for 3 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges, så 3 af
disse er på valg hvert 3. år. Genvalg kan finde sted.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal sendes til bestyrelsen
inden 1. marts. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 2 uger før
generalforsamlingen.
På generalforsamlinger kan der stemmes ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog højest stemme
med 2 fuldmagter.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen træffer
beslutning herom, eller anmodning fremkommer fra 1/5 af foreningens medlemmer. Indkaldelse
skal ske inden 1 måned efter, at anmodningen er fremkommet fra 1/5 af foreningens medlemmer.
§ 7. Beslutninger:
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Til ændring af
vedtægterne, herunder foreningens opløsning, kræves dog, at mindst 2/3 af foreningens
medlemmer er til stede, og at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Vedtages forslaget
med den fornødne majoritet, men uden at det fornødne antal stemmer er til stede, kan forslaget
vedtages på en ny dertil indkaldt generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 8. Kontingent/Udmeldelse:
For medlemskab af foreningen betales et kontingent.
Foreningen kan opkræve et kontingent hos medlemmerne til dækning af udgifter ved afholdelse af
faglige arrangementer, kurser og sociale arrangementer, administration af foreningen m.v.
Foreningen kan ligeledes opkræve et særskilt kontingent til ekstern eller intern markedsføring af
fagområdet.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen på baggrund af bestyrelsens indstilling.
Kontingentet dækker et kalenderår ad gangen.
Kontingentet forfalder til betaling den 1. juli i hvert kalenderår. I år 2004 dog først den 1.
november 2004.
Ved indmelding i et kalenderår betales fuldt kontingent for det pågældende år.
Et medlems rettigheder ophører, når der trods påkrav foreligger kontingentrestance. Pligten til at
betale kontingent gælder for perioden frem til udmeldelse/udtræden. Udmeldelse skal ske
skriftligt til en 1. januar og med mindst en måneds varsel.
§ 9. Hæftelse:
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10. Regnskab og revision:
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere regnskabet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
§ 11. Ophør:
Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med formålet
efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.
§ 12. Ikrafttræden:
Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen på foreningens stiftende generalforsamling den 30.
september 2004 og som senest ændret den 21. maj 2015.
Således vedtaget.

