
Vedtægter for Sikkerhedsbelysningens brancheforening SIKba 

 

 
 
 

§1 Navn og formål 
 
SIKba er Sikkerhedsbelysningens Brancheforening.   
 
Sikkerhedsbelysnings brancheforening blev stiftet i 1997 og dengang navngivet som BPLS - Brancheforening 
Producenter, Leverandører af Sikkerhedsbelysning.  
I takt med at produktionen af sikkerhedsbelysning ikke længere foregår i Danmark ændrede brancheforeningen navn i 
år 2022 til SIKba – Sikkerhedsbelysnings - Brancheforening. I dag består foreningen af virksomheder der er 
projekterende og leverandører af produkter til sikkerheds-belysning, samt andre aktører i 
sikkerhedsbelysningsbranchen. 
 
Foreningens formål er til enhver tid at fremme kendskabet til sikkerhedsbelysning på det Danske marked. 
Ligeledes arbejde for en betydelig forbedring af personsikkerheden i Danske byggerier. 
 
Dette ved målrettet; 

 At udbrede kendskabet til gældende lovgivning i branchen og ved at bidrage til en forøgelse af videns og 
kompetenceniveauet generelt. 

 At udarbejde høringssvar til relevante myndigheder, samt være branchens kontaktorgan til myndighederne 
for afklaring og præcisering eventuelle lovkrav. 

 At være dialogpartner for branchens interessenter herunder Brand- & rådgivende ingeniører, arkitekter, 
beredskaber, 3. parts kontrol virksomheder mv. 

 At fremme ”Best practice” i forbindelse med hvor og hvordan sikkerhedsbelysning skal anvendes, installation 
og service/eftersyn. 

Foreningens hjemsted følger den virksomhed hvorfra formanden til enhver tid kommer. 

§ 2 Medlemskab 

Foreningen består af virksomheder, der i business to business forhold har deres primær virke inden for salg, 
rådgivning projektering, service mv. af sikkerhedsbelysning i min 5 år på det Danske marked. 

Bestyrelsen kan enstemmigt vedtage at optage branche relevante producenter og importører som associerede 
medlemmer i brancheforeningen, samt fastsætte kontingent for disse. 

Foreningen består for nuværende af 4 permanente medlemmer 

1. Safelight 

2. Safe Exit 

3. EXIT ZONE 

4. UniPoint 

Foreningen tegnes altid af den valgte formand. 

 



§ 3 Foreningens formål 
Overordnede interesser 

 At markedsføre branchen bedst muligt og dermed hæve branchens anseelse samt varetage branchens 
interesser overfor myndigheder, andre organisationer, sammenslutninger m.v. primært i Danmark.  

 At samle interessegrupperinger i arbejdsgrupper med henblik på at styrke det faglige niveau og skabe 
faglig relaterede netværk  

 At fremme professionel rådgivning og formidle viden til medlemmer om lovgivning, standarder, 
sikkerhedskrav og andet som har generel interesse for branchen  

Faglige formål  
 At fremme godt sammenhold mellem medlemmerne ved at fungere som fagligt netværk for branchens 

virksomheder. 
 At formidle målrettet information om lovgivning og standarder indenfor SIKba´s  branchens område 
 At sikre sig, at branchen til enhver tid lever op til det, kunderne og marked kan forvente af en seriøs 

sikkerhedsbelysnings udbyder  
§ 5 Optagelse af medlemmer 

Som medlem af foreningen kan optages danskregistrerede virksomheder, som i Danmark har markedsføring af de i § 2 
nævnte forretningsområder. 

Anmodning om optagelse stiles skriftligt til bestyrelsen med nødvendige oplysninger til begrundelse for ansøgningen. 

Firmaet udpeger en medarbejder, der repræsenterer virksomheden i foreningen. 

Beslutning om optagelse træffes af foreningens bestyrelse ved simpelt flertal. Medlemskabet træder i kraft fra den 
dag, bestyrelsens beslutning ved brev eller e-mail er meddelt ansøgeren. 

§ 6 Æres – og seniormedlemmer 

Bestyrelsen kan med simpelt flertal godkende kontingentfrit seniormedlemskab for ikke erhvervsaktive 
enkeltpersoner. Disse behøver ikke at opfylde betingelserne for medlemskab. 

Seniormedlemmer har ikke stemmeret, men kan for egen regning deltage i foreningens medlemsarrangementer. 

§ 7 Medlemsfortegnelse 

Over foreningens medlemmer udarbejdes en fortegnelse, indeholdende oplysninger om virksomhedens navn, 
kontaktperson, adresse, telefonnummer, e-mail og hjemmeside. 

§ 8 Udmeldelse og eksklusion 
Udmeldelse 

 Hvis et medlem ikke længere opfylder de i § 2 anførte betingelser for medlemskab, skal det pågældende 
medlem efter anmodning fra SIKba’s bestyrelse udtræde af foreningen. 

 Udmeldelse kan kun ske skriftligt til foreningens bestyrelse med mindst 3 måneders forudgående varsel 
til udgangen af et regnskabsår. 

 Standser et medlem sine betalinger, går i betalingsstandsning, træder i konkurs, indleder forhandlinger 
om akkord, offentlig eller under hånden, eller beslutter sig til at likvidere, betragtes dette forhold som 
opsigelse af medlemskabet. 

Eksklusion  
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere 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 3 skriftlige rykkere, at betale de af foreningen fastsatte ydelser herunder 
kontingent, deltagerbetaling o. lign., 



 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.  

 
§ 9 Medlemsforpligtelser 

Ethvert medlem af forpligtet til: 

 At overholde foreningens til enhver tid gældende vedtægter m.v. truffet af generalforsamlingen.  
 At iagttage god og redelig brancheskik i forholdet til kunder og kollegaer 
 I sin virksomhed arbejde for at foreningens formål jvf. § 3 fremmes bedst muligt 
 At overholde tavshedspligt om foreningens interne forhold overfor uvedkommende  

 
§ 10 Kontingent og hæftelse 

Medlemmer betaler ved optagelse i foreningen et kontingent, hvis størrelse ved simpelt flertal fastsættes på den 
ordinære generalforsamling. 

Kontingent for året 2023 er fastsat til 2000,00 kr. pr. medlemsvirksomhed  

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Adgang til bankkonto og administreringen af foreningens midler varetages af den til enhver tid siddende formand. 

Kontingentet følger regnskabsåret. Som nyt medlem betaler man således for et fuldt kontingent ved optagelse, 
medmindre der er mindre end 6 måneder tilbage af forretningsåret. Er det tilfældet, betaler man halvt gebyr – uanset 
indmeldelsestidspunktet. 

Et medlem, der har meldt sig ud eller er blevet ekskluderet, skal ved genoptagelsen betale et nyt indskud. 

Det årlige medlemskontingent, hvis størrelse ved simpelt flertal fastsættes på den ordinære generalforsamling, 
opkræves umiddelbart herefter. Kontingentet skal være indbetalt inden 30 dage fra fakturadato. Manglende 
indbetaling kan jfr. § 8 medføre eksklusion. 

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af foreningen forpligtes og berettiges 
alene foreningen.  

§ 11 Generalforsamling afholdelse, indvarsling og repræsentation 

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af september måned. 

Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel til hvert medlem indeholdende dagsorden, regnskaber samt forslag 
fra bestyrelsen. 

Sager, der ønskes optaget til behandling på generalforsamlingen, må fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 3 
uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 14 dage før denne – eventuelt påført bestyrelsens 
bemærkninger. 

Møde, – stemme- og taleberettiget på generalforsamlingen er den person, medlemmet jfr. § 5, stk. 3 har udpeget til at 
repræsentere sig i foreningen. 

§ 12 Ordinær generalforsamling 

På den ordinære generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed, skal foretages følgende: 



1. Valg af dirigent  
2. Forelæggelse af årsberetning 
3. Fremlæggelse af sidste års regnskab (vi behøver ikke revisor) 
4. Forelæggelse af budget samt forslag til indskud og kontingent 
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af suppleanter  
7. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper  
8. Valg af revisor (ikke ekstern) 
9. Forslag fra bestyrelsen  
10. Forslag fra medlemmerne 
11. Eventuelt 

 
§ 13 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/3 af 
medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter anmodning herom motiveret med den dagsorden, der ønskes 
forelagt den ekstraordinære generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 21 dages varsel. Hvis ekstraordinær generalforsamling er begæret 
indvarslet fra medlemsside, skal indkaldelse ske senest 8 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 samme eller 
ændringsforslag hertil. 

§ 14 Afstemningsregler m.v. 

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. 

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 
  

 
§ 15 Generalforsamlingsprotokol 

Af såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger optages referat. Referatet, der underskrives af dirigenten 
og rundsendes til medlemmerne, har fuld beviskraft med hensyn til det på den ordinære eller ekstraordinære 
generalforsamling passerede. 

§ 16 Bestyrelse 

Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 4 medlemmer 

Bestyrelsesformanden har 2 stemmer. 

Udvides bestyrelsen til 5 personer falder formandens stemmeantal til 1. 

Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt og kan kun bestrides af erhvervsaktive personer tilknyttet 
medlemsvirksomheder indenfor branchen. 



Valgperioden er 2 år.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og udfører det arbejde, der ikke ifølge lovene 
kræver afgørelse af en generalforsamling. Kun bestyrelsen kan beslutte, hvem der må udtale sig på foreningens vegne. 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Bestyrelsesmøder skal afholdes én gang i kvartalet, eller når formanden 
eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Forhandlingerne på bestyrelsesmøderne ledes af formanden, eller 
den han måtte bemyndige hertil. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden er til stede og mindst halvdelen af bestyrelsens 
medlemmer er mødt. 

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved lige stemmetal afgør formandens – eller i hans 
fravær – næstformandens stemme – udslaget. 

Ved behandling af sager, der specielt vedrører et bestyrelsesmedlem eller vedkommendes virksomhed, deltager det 
pågældende bestyrelsesmedlem ikke. 

Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt om de forhold, der behandles på bestyrelsesmøderne. 

§ 17 Bestyrelsesprotokol 

Af såvel ordinære som ekstraordinære bestyrelsesmøder optages referat. Referatet, der underskrives af de i mødet 
deltagende bestyrelsesmedlemmer og rundsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, har fuld 
beviskraft med hensyn til det på det ordinære eller ekstraordinære bestyrelsesmøde passerede. 

§ 18 Sekretariat 

BPLS har ingen sekretariat men opgaver og spørgsmål varetages af de til enhver tid siddende medlemmer i fællesskab. 

§ 19 Regnskab og tegningsret 

Foreningens regnskabsår Følger kalenderåret 

Før regnskabet forelægges på generalforsamlingen til godkendelse, skal revisionen have underskrevet dette og 
forsynet det med de anmærkninger, regnskabet måtte give anledning til. 

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden samt et bestyrelsesmedlem i forening. 

 
§ 20 Vedtægtsændringer og opløsning 

Forslag om ændringer af nærværende vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun vedtages på en 
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og hvor 2/3 af de fremmødte 
stemmer for ændringsforslaget eller foreningens opløsning. 

Forslag til vedtægtsændringer eller 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 eller de 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. 

Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkalder det til en generalforsamling, for hvilken det aflægger afsluttende 
beretning og regnskab. 

§ 21 Ikrafttræden og overgangsbestemmelse 

Disse vedtægter træder i kraft ved den etablerende generalforsamling fredag den 14.2. 2023. 


