VEDTÆGTER FOR LEGEBRANCHEN – LEG
§1
Foreningens navn er ”Legebranchen – LEG”.
Foreningens engelske navn er ”The Danish Association of Play” (DAP).
Foreningens hjemsted er København.

§ 2 – Formål
LEG består af ansvarlige virksomheder, der sælger varer eller ydelser til fremme af børns leg.
Foreningen har til formål:



at bidrage til placering af børns leg som vigtigt i samfundet, herunder som middel til at styrke
branchens image og understøtte markedet.
at sikre, at branchen er opdateret på og har indflydelse på de vigtigste lovgivningsområder, særligt
legetøjssikkerhed og markedsføring til børn.

§ 3 – Medlemmer
Som medlem af LEG kan optages virksomheder, der sælger varer eller leverer ydelser til fremme af børns leg
i Danmark.

§ 4 – Generalforsamlinger
LEGs øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af 2. kvartal. Indkaldelse sker
skriftligt og med mindst 4 ugers varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til
bestyrelsesformanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag udsendes til medlemmerne
senest 10 dage før.
Enhver lovlig indvarslet ordinær eller ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig.
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages på dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående år
Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det indeværende år
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
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Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis
mindst 1/3 af medlemmerne over for bestyrelsen skriftligt fremsætter anmodning herom motiveret med
den dagsorden, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. Hvis ekstraordinær generalforsamling
er begæret fra medlemsside, skal indkaldelse ske senest 14 dage efter, at den skriftlige begæring er
kommet bestyrelsen i hænde.
På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det eller de forslag, der har foranlediget
afholdelsen eller ændringsforslag hertil.
For såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger gælder følgende afstemningsregler:





På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme
Kun medlemmer, der har betalt sidst forfaldent kontingent, har stemmeret
Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, afgøres enhver beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt
de repræsenterede
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis der fremsættes ønske herom fra blot én stemmeberettiget
deltager.

§ 5 – Valg til bestyrelsen
På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, heraf 2 producenter, 2
grossister/importører og 2 detailhandlere. Der vælges 3 suppleanter, 1 fra hver kategori. En
medlemsvirksomhed kan kun opstille 1 person til bestyrelsen.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Som udgangspunkt skal de
to poster fordeles, så der ikke er to fra samme kategori af medlemmer.
Valgperioden er 2 år.
Skulle der i valgperioden opstå vakance, indtræder suppleanten fra den gruppe, der har frafald.
Den pågældende suppleant indtræder i bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling, hvor
vedkommende træder tilbage i rollen som suppleant (hvis valgperioden ikke er udløbet), fratræder eller
vælges som ordinært bestyrelsesmedlem eller suppleant.

§ 6 – Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Evt. ekstraordinære møder afholdes, når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
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§ 7 – Kontingent
For medlemskab af LEG betales kontingent på baggrund af følgende:
For så vidt angår virksomheder, der sælger legetøj, baseres kontingentet på størrelsen af virksomhedens
omsætning af legetøj i Danmark opgjort i lagerpriser baseret på virksomhedens seneste tilgængelige
årsregnskab.
For så vidt angår agentvirksomheder (efter handelsagentlovens definition), der sælger legetøj, baseres
kontingentet på størrelsen af den samlede udbetalte provision for legetøjssalg (i regnskabsåret, der går
forud for kontingentåret).
Såfremt en virksomhed både har omsætning fra eget salg af legetøj og provision af legetøjssalg ved
udførelse af agentvirksomhed, skal omsætningen fra de to grundlag, jf. ovenfor, lægges sammen.
For så vidt angår andre virksomheder, der sælger eller leverer andre varer eller ydelser til fremme af børns
leg end legetøj, baseres kontingentet på størrelsen af den samlede omsætning ved de pågældende
aktiviteter i Danmark baseret på virksomhedens senest tilgængelige årsregnskab.
For så vidt angår agentvirksomheder (efter handelsagentlovens definition), der sælger eller leverer andre
varer eller ydelser til fremme af børns leg end legetøj, baseres kontingentet på størrelsen af den samlede
udbetalte provision (i regnskabsåret, der går forud for kontingentåret).
Såfremt en virksomhed både har omsætning fra eget salg af andre varer eller ydelser til fremme af børns
leg end legetøj og provision af salg af andre varer eller ydelser til fremme af børns leg end legetøj ved
udførelse af agentvirksomhed, skal omsætningen fra de to grundlag, jf. ovenfor, lægges sammen.
Selvom kontingentet ikke forhøjes ved beslutning på generalforsamlingen, bliver kontingentet altid
pristalsreguleret årligt per 1. januar, idet 2015 svarer til indeks 100. Pristalsreguleringen sker i henhold til
Dansk Erhvervs generelle, årlige pristalsregulering. Dette sker første gang 1. januar 2016.

§ 8 – Regnskab og tegning af foreningen
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Før regnskabet forelægges på generalforsamlingen til godkendelse, skal revisionen have underskrevet dette
og forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til.
LEG tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
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§ 9 – Udmeldelse af foreningen
Udmeldelse af LEG kan ske med 2 måneders varsel til udgangen af et kalenderår (senest den 31. oktober,
hvis udmeldelsen skal have virkning for næste år). Udmeldelse skal ske skriftligt til LEGs sekretariat.
Bestyrelsen kan beslutte at eksludere et medlem, hvis





medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter, modarbejder foreningens formål og interesser eller
på anden måde groft bringer sig i modsætningsforhold til de interesser, foreningens bestyrelse og/eller
generalforsamling mener at burde varetage
medlemmet undlader, trods tre skriftlige rykkerer, at betale de af foreningen fastsatte ydelser – herunder
kontingent, deltagerbetaling o.l.
medlemmet gentagne gange har overtrådt foreningens etiske retningslinjer.

Beslutningen om eksklusionen af et medlem træffes af bestyrelsen ved simpelt flertal. Bestyrelsens
beslutning meddeles medlemmet skriftligt. Afgørelsen kan indankes og kræves behandlet på førstkommende
ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der ved simpel flertalsbeslutning træffer endelig og
bindende afgørelse.
Uanset hvordan medlemskabet ophører,





er det udtrædende medlem forpligtet til at betale kontingent og indfri andre økonomiske
medlemsforpligtelser for det år, hvori medlemskabet ophører
har medlemmet intet krav på nogen del af foreningens formue eller krav på tilbagebetaling af
kontingent eller indskud
bortfalder retten til anvendelse af foreningens logo og øvrigt materiale
mister medlemmet sin stemmeret.

§ 10 – Opløsning
Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/2 af foreningens
medlemmer er repræsenteret, og hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning.
Forslag om opløsning af foreningen skal være citeret i generalforsamlingsindkaldelsen.
Opnår forslaget ikke kvalificeret majoritet, og opretholdes forslaget, indkaldes en ny generalforsamling
senest 14 dage efter med det pågældende forslag som eneste punkt(er) på dagsordenen. På denne
generalforsamling vil forslaget kunne vedtages ved simpelt flertal uden hensyn til, hvor mange af foreningens
medlemmer der er repræsenteret.
Hvis generalforsamlingen vedtager at opløse foreningen, ophører bestyrelsen med at fungere, og
generalforsamlingen nedsætter et udvalg til afvikling af alle løbende sager – herunder likvidation af
foreningens formue, der skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning.
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Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkalder det til en generalforsamling, for hvilken det aflægger
afsluttende beretning og regnskab.
Vedtaget på generalforsamlingen
18. juni 2015

§ 9 er ændret ved generalforsamlingen den 12. april 2016
§§ 1, 2, 3, 7 er ændret ved generalforsamlingen den 6. april 2017
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