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1.

Baggrund
Den danske modebranche har behov for en forening, der kan samle danske modeller
og udenlandske modeller, der arbejder i Danmark, i et fællesskab, hvor modellernes
trivsel og interesser tilgodeses og forbedres.
Danske Modeller er stiftet den 2. juni 2010 ved stiftende generalforsamling i Århus.
Stiftelsen af foreningen er bl.a. en reaktion på de seneste års politiske debat om de
vilkår for trivsel og sundhed, som modebranchen tilbyder sine modeller.
Den danske modebranche befinder sig på tærsklen til en nødvendig forandringsproces. Efter lanceringen af Det Etiske Charter står det i dag klart, at chartrets intentioner
ikke er blevet realiseret, og at modellernes trivsel ikke er mærkbart forbedret.
Danske Modeller vil følge op på de gode intentioner bag vedtagelsen af chartret og til
stadighed forsøge at forbedre modellernes trivsel og generelle arbejdsforhold.
I Danske Modeller er det vores vision, at alle professionelle modeller i verden er sunde, tilfredse og glade. Intentionen er at højne det generelle vidensniveau om modeller,
skønhedsidealer og sundhed i Danmark.

2.

Navn og hjemsted

2.1

Foreningens navn er Danske Modeller. Navnet forkortes DaMo.

2.2

Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune

3.

Formål og opgaver

3.1

Foreningens formål er at samle danske og udenlandske modeller, der arbejder i Danmark, i en fælles faglig organisation, og give medlemmerne en stemme i den politiske
debat om modellers arbejdsforhold.

3.2

Foreningen arbejder for at skabe de bedste mulige arbejdsvilkår for modeller i Danmark.

3.3

Foreningen arbejder for en bedre trivsel og sundhed blandt modeller i Danmark.

3.4

Foreningen arbejder for at indføre et bæredygtigt skønhedsideal gennem videndeling
og oplysende virksomhed.
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3.5

Foreningen skal inden for sine økonomiske rammer iværksætte konkrete tiltag, der
tilgodeser medlemmernes faglige, menneskelige, økonomiske og juridiske interesser.

3.6

Foreningen forsøger at finansiere så stor en andel af sine aktiviteter som muligt ved
hjælp af tilskud, sponsorater og offentlig støtte.

4.

Medlemsoptagelse

4.1

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, som på tidspunktet for indmeldelsen er
tilknyttet et af følgende danske modelbureauer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Option
2 pm
Diva Models
Elite Models
Gossip Model mgm.
Le Management
Modelbureauet
Scoop Models
Unique Models

4.2

Bestyrelsen kan træffe beslutning om at optage medlemmer, der ikke er tilknyttet de
under pkt. 4.1 nævnte modelbureauer.

4.3

Som støttemedlemmer uden stemmeret kan optages fysiske og juridiske personer.
Juridiske personer betragtes som ét medlem.

4.4

Anmodning om indmeldelse i foreningen rettes til den person, bestyrelsen har udpeget
til at være ansvarlig for medlemsregisteret. Indmeldelse kan tillige ske ved udfyldelse
af medlemsformularen på foreningens hjemmeside.

4.5

Foreningens bestyrelse skal godkende alle ansøgninger om medlemskab.

4.6

Bestyrelsen kan afvise at optage et medlem, hvis ansøgeren efter bestyrelsens skøn
vil skade foreningens formål eller på anden måde obstruere foreningsarbejdet.

4.7

Såfremt den optagelsessøgende ønsker det, skal nægtelsen dog efterprøves af den
førstkommende ordinære generalforsamling.

5.

Kontingent

5.1

Medlemmet betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen og
forfalder til betaling ved regnskabsårets start.
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5.2

Støttemedlemmer betaler ikke kontingent, medmindre bestyrelsen beslutter andet.

5.3

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der under foreningens etableringsfase ikke
betales kontingent. En sådan kontingentfritagelse gælder alle foreningens medlemmer.

5.4

Kontingentet forfalder til betaling ved meddelelse om optagelse i foreningen.

5.5

Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det
regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted.

5.6

Nye medlemmer optages først i medlemsregisteret, når kontingentet for det år, ansøgeren søger om medlemskab, er indbetalt på foreningens konto.

5.7

Betaler medlemmet ikke kontingent i overensstemmelse med pkt. 5.1, suspenderes
alle medlemsrettigheder straks på forfaldsdagen, og medlemmet slettes fra medlemsregisteret 14 dage efter forfaldsdagen.

5.8

Medlemmer, der er slettet fra medlemsregisteret grundet manglende kontingentbetaling, eller hos hvem foreningen i øvrigt har økonomiske tilgodehavender, kan ikke
genoptages som medlemmer, førend foreningens økonomiske krav mod medlemmet
er indfriet.

6.

Støttemedlemmer

6.1

Foreningens støttemedlemmer er berettigede til at deltage på foreningens generalforsamlinger, men har ikke stemmeret på disse.

6.2

Foreningens støttemedlemmer er ikke berettigede til at modtage foreningens medlemsfordele, medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet; herunder hvorvidt
støttemedlemmer skal opkræves betaling for deltagelsen i konkrete arrangementer.

7.

Eksklusion og udmeldelse

7.1

Udmeldelse af foreningen sker efter skriftlig henvendelse til den medlemsansvarlige.

7.2

Et medlem, der modarbejder foreningens formål eller skader foreningen økonomisk,
kan ekskluderes efter beslutning i bestyrelsen.

7.3

Et medlem, der ekskluderes efter pkt. 7.2, kan uden opsættende virkning forlange
bestyrelsens beslutning sat på dagsordenen på den førstkommende ordinære gene-
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ralforsamling til endelig afgørelse. Det ekskluderede medlem har møde- og taleret på
generalforsamlingen under behandlingen af punktet.
7.4

Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse efter pkt. 7.1 eller eksklusion efter
pkt. 7.2.

8.

Generalforsamlingen

8.1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

8.2

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i perioden 1. januar til 31. marts.

8.3

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved personlig indkaldelse til den i medlemsregisteret anførte e-mailadresse, samt ved meddelelse
på foreningens hjemmeside eller i foreningens elektroniske nyhedsbreve. Den foreløbige indkaldelse skal angive tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Forslag,
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest
3 uger før generalforsamlingen afholdes.

8.4

Berettigede til at møde på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ved skriftlig
eller elektronisk tilmelding til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse har tilmeldt sig denne.

8.5

Endelig indkaldelse til generalforsamlingen udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning, det reviderede regnskab og endelig dagsorden
vedlægges.

8.6

Dagsordenen skal altid indeholde følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.7

Valg af dirigent
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskabet for det forudgående regnskabsår
Godkendelse af budgettet for det kommende regnskabsår
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand for en toårig periode (ulige år)
Valg af næstformand for en toårig periode (lige år)
Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode
Valg af revisor
Eventuelt

Referat af generalforsamlingens forhandlinger offentliggøres på foreningens hjemmeside.
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9.

Ekstraordinær generalforsamling

9.1

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, foreningens formand,
eller en tidligere generalforsamling efter behov og skal indkaldes når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftligt kræver det.

9.2

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generelforsamling efter pkt. 9.1 fremsættes
skriftligt over for bestyrelsen.

9.3

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, begæringen er
modtaget.

9.4

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted med mindst 3 ugers
varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer eller ved offentliggørelse på
foreningens hjemmeside eller elektroniske nyhedsbrev.

10.

Gennemførslen af generalforsamlinger

10.1

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

10.2

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre vedtægterne foreskriver, at beslutning træffes ved kvalificeret flertal.

10.3

Hvert medlem har én stemme.

10.4

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

10.5

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet
medlem, og et fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

11.

Bestyrelsen

11.1

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse.

11.2

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af foreningens formand, næstformand og tre til fem bestyrelsesmedlemmer. Formanden og næstformanden vælges
direkte af generalforsamlingen. Ordinære valg til bestyrelsen gælder for en toårig periode med mulighed for genvalg.

11.3

Suppleanter vælges af generalforsamlingen i det omfang og antal, bestyrelsen skønner det nødvendigt. Suppleanter vælges for en toårig periode. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, gennemføres nyvalg på den førstkommende generalforsamling. Så-
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fremt bestyrelsen på grund af afgang i utide bliver på mindre end seks medlemmer er
den berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.
11.4

Afgår formanden i utide fungerer næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

11.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter er
til stede. Tilstede skal være enten foreningens formand eller næstformand.

11.6

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende. Er formanden ikke til stede er næstformandens stemme ved
stemmelighed afgørende.

11.7

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med sekretær
og kasserer og er berettiget til at nedsætte mindre arbejdsgrupper efter behov.

11.8

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens fælles anliggende samt at virke for opfyldelsen af de vedtægtsmæssige formålsbestemmelser.

11.9

Bestyrelsen kan ved intern, skriftlig aftale f.eks. nedfældet i mødereferat overdrage
løsning af særlige opgaver til enkelte bestyrelsesmedlemmer.

11.10

Bestyrelsen skal i en forretningsorden træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv;
herunder vedr. bemyndigelser, godkendelsesprocedurer og underskrifter, der er nødvendige for udbetalinger fra foreningen, administrative forretningsgange o.l.

11.11

Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt.

11.12

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.

11.13

Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget til ved henvendelse til formanden at kræve
afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde indenfor 14 dage efter, at anmodningen
er fremsat.

11.14

Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer kan aflønnes efter indsats, såfremt den
forsvarlige, økonomiske drift af foreningen tillader det.

11.15

Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte fornøden medhjælp til at varetage foreningens daglige drift.

11.16

Ansatte og andre relevante personer kan efter bestyrelsens beslutning deltage i bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og medlemsarrangementer uden stemmeret.
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11.17

Såfremt andre end bestyrelsesmedlemmer er bemyndiget til at administrere foreningens økonomiske midler, skal bestyrelsen etablere de fornødne kontrolforanstaltninger og jævnligt overvåge at forvaltningen af foreningens midler sker på betryggende
vis og i overensstemmelse med foreningens vedtægtsmæssige formål.

11.18

Bestyrelsen er bemyndiget til at etablere selvejende institutioner eller en fond, hvis det
skønnes at være hensigtsmæssigt i forfølgelsen af foreningens vedtægtsmæssige
formål.

12.

Regnskab og formue

12.1

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret og løber således fra den
1. januar til og med den 31. december.

12.2

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af mindst 1 revisor, som er valgt uden for kredsen af bestyrelsesmedlemmer.

12.3

De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på
eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

12.4

Kasseren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte
regninger. Kasseren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan
form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

13.

Tegning og hæftelse

13.1

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem.

13.2

Bestyrelsen kan meddele prokura.

13.3

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

14.

Vedtægtsændringer

14.1

Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves
generalforsamlingens kvalificerede stemmeflertal med 2/3 af de afgivne stemmer.
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15.

Opløsning

15.1

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun vedtages af to efter hinanden følgende
generalforsamlinger, hvor spørgsmålet om opløsning fremgår af dagsordenen.

15.2

På den første af disse generalforsamlinger kræver vedtagelse af opløsningen et kvalificeret på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis et sådant flertal ikke opnås, bortfalder forslaget uden krav om genfremsættelse på den følgende generalforsamling.

15.3

Hvis forslaget om ophævelse vedtages på den første generalforsamling, kræver vedtagelse af opløsningen på den følgende generalforsamling et simpelt flertal af de afgivne stemmer.

15.4

Den sidste, opløsende generalforsamling træffer beslutning om, hvilket velgørende
formål foreningens eventuelle aktiver skal tilfalde.

16.

Tvister

16.1

Stridigheder om anvendelsen af nærværende vedtægter kan indbringes for de almindelige domstole i den retskreds, hvor foreningen har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

16.2

Dansk ret finder anvendelse på alle sådanne retlige stridigheder.

*****

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 9. april 2011.
Dirigent:

_________________________________
Ida Burchardi
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