
SAMARBEJDSAFTALE

MELLEM De Danske Skovdyrkerforeninger (herefter "DDS")

OG De lokale Skovdyrkerforeninger, som til enhver tid har tiltrådt denne 
aftale (herefter "Foreningen")

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

Ved denne aftale videreføres en del af de bestemmelser, som blev vedtaget på 
generalforsamlinger i Foreningen og DDS i efteråret 2010, og som udgår af Foreningens og 
DDS' vedtægter på generalforsamlinger i efteråret 2012. Bestemmelserne i nærværende 
aftale giver DDS kontrol over Foreningen og gør Foreningen til en del af virksomheden DDS 
og som sådan forpligtet af DDS' vedtægter og strategi.  

2. DDS' BESTEMMENDE INDFLYDELSE 

Foreningen, herunder dennes generalforsamling og bestyrelse, er ved udøvelsen af sin 
virksomhed begrænset af DDS' beføjelser til at fastsætte rammerne for de økonomiske, 
finansielle og driftsmæssige beslutninger i Foreningen ved fastlæggelse af den 
forretningsmæssige strategi i Foreningen. DDS' hovedbestyrelse sikrer implementering af de
fastlagte strategier ved afgivelse af generelle og specifikke retningslinjer over for Foreningen. 

Repræsentanter fra DDS har adgang til Foreningens generalforsamlinger. 

DDS kan kræve, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Foreningen. Foreningen 
er under sådanne omstændigheder forpligtet til at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling i overensstemmelse med § 8 i Foreningens vedtægter. 

3. DDS' INDFLYDELSE PÅ FORENINGENS BESTYRELSE

Foreningens bestyrelse skal varetage sit hverv indenfor de rammer og den strategi samt de 
generelle og specifikke retningslinjer, der afgives af DDS.

Valget af bestyrelsesmedlemmer i Foreningen skal godkendes af DDS. DDS kan på et hvilket 
som helst tidspunkt ændre sammensætningen af bestyrelsen i Foreningen. 

Beslutning i DDS om reduktion eller udskiftning af Foreningens bestyrelse træffes med 
kvalificeret flertal i henhold til § 8 i DDS' vedtægter. Ved beslutning om reduktion eller 
udskiftning skal Foreningen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På 
generalforsamlingen vælges der nye bestyrelsesmedlemmer til erstatning for de underkendte 
eller afskedigede bestyrelsesmedlemmer. 

Hvis de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan godkendes af DDS, udpeger DDS 
egenhændigt de nye bestyrelsesmedlemmer blandt DDS' medlemmer i den pågældende 



region. Foreningen skal i denne situation indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 
henblik på godkendelse af bestyrelsesmedlemmerne. 

Foreningen og DDS er enige om, at det reelt er DDS, der har beføjelse til at udnævne og 
afskedige bestyrelsen i Foreningen. 

DDS kan anmode om, at Foreningen afholder bestyrelsesmøde. Hvis DDS anmoder om 
afholdelse af bestyrelsesmøde i Foreningen, skal et sådan afholdes inden 3 uger fra 
anmodningen foreligger. 

DDS kan vælge at lade sig repræsentere på Foreningens bestyrelsesmøder.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder i Foreningen og referater af samme skal sendes i kopi til 
DDS. 

4. REGNSKAB OG REVISION

Foreningens årsrapport udformes som resultatopgørelse og balance i overensstemmelse 
med de regnskabsprincipper og de retningslinjer, der generelt gælder indenfor DDS.

5. DDS' VETORETTIGHEDER

Foreningen kan ikke sammenlægges (fusioneres) med en eller flere foreninger eller 
virksomheder uden dette forinden er godkendt af DDS. 

Foreningen kan ikke træffe beslutning om at ændre Foreningens vedtægter, uden 
godkendelse fra DDS. 

Foreningen kan kun træffe beslutning om opløsning (likvidation) af Foreningen, såfremt DDS 
har givet sin forudgående godkendelse hertil.

I DDS træffes beslutning om eventuel godkendelse af fusion, vedtægtsændring og likvidation 
med kvalificeret flertal i henhold til § 8 i DDS' vedtægter.  

6. AFTALENS UOPSIGELIGHED 

Nærværende aftale kan kun ændres i det omfang, det vedtages af DDS med kvalificeret 
flertal i henhold til § 8 i DDS' vedtægter. 

Nærværende aftale kan ikke opsiges af Foreningen. Hvis Foreningen opløses, ophører 
denne aftale. 

Nærværende aftale kan kun opsiges i det omfang, det vedtages af DDS med kvalificeret 
flertal i henhold til § 8 i DDS' vedtægter.  

7. UNDERSKRIFTER  

Aftalen gælder mellem DDS og de lokalforeninger, der til enhver tid har tiltrådt aftalen. DDS 
og de lokalforeninger, der har tiltrådt aftalen, modtager et originalt eksemplar af aftalen. 


