KOMMISSORIE
FOR
GENANVENDELSESSEKTIONEN

1. Navn
Sektionens navn er: ”Genanvendelsessektionen”.

2. Formål
Sektionen skal arbejde for at fremme faglige og erhvervsmæssige forhold indenfor
plastgenanvendelsesområdet.

3. Opgaver
Sektionen skal fremme det nævnte formål ved:
At styrke samarbejdet mellem medlemsvirksomhederne indenfor genanvendelse af plast.
At skabe optimale rammebetingelser for drift og vækst af plastgenanvendelsesindustrien i Danmark samt at
afsøge barrierer for vækst og identificere forretningspotentialer.
At repræsentere genanvendelsessektionen overfor myndigheder omkring genanvendelse.
At bedrive informationsvirksomhed, og her under, formidle ny viden, eksempelvis fra europæiske
søsterorganisationer.
At tage initiativ til eller medvirke til at uddanne og informere offentligheden og andre interessenter
omkring genanvendelse af plast.
At deltage aktivt i ”Netværket for genanvendelse af plast” under Plastindustrien, som er åbnet for hele
værdikæden af interessenter indenfor genanvendelse.
Sektionens udadvendte aktiviteter varetages i samarbejde med Plastindustrien. Uden for sektionens
opgaver falder aktiviteter, der medfører begrænsninger i den frie konkurrence inden for branchen.

4. Medlemskab
Som medlemmer kan optages virksomheder, som er medlem af Plastindustrien og som deres primære
forretningsgrundlag producerer genanvendte plastråvarer i Danmark med henblik på videresalg til
plastproducerende virksomheder.
Henvendelse om optagelse sker til sekretariatet i Plastindustrien i Danmark. Sektionens styregruppe
vurderer på førstkommende møde, om virksomheden kan optages i henhold til retningslinjer i
kommissoriet. Eventuelle tvivlspørgsmål om optagelse i sektionen afgøres af bestyrelsen for Plastindustrien
efter indstilling fra sektionen.
Udmeldelse af sektionen skal ske med 3 måneders forudgående skriftlig varsel til Plastindustriens
sekretariat. Ved udtræden skal skyldige beløb være betalt

5. Eksklusion
Medlemmer, som åbenbart modarbejder sektionens formål eller som ikke længere opfylder kravene til
medlemskab kan ekskluderes.
Eksklusion af et medlem af sektionen sker ved beslutning af bestyrelsen for Plastindustrien i Danmark efter
indstilling fra sektionens styregruppe – eller i overensstemmelser med §9 i vedtægterne for Plastindustrien
i Danmark.
Medlemmer som frivilligt eller ufrivilligt udtræder, har ingen ret til sektionens opsparede midler eller
aktiver.

6. Årsmøde
Sektionen afholder årligt et årsmøde. Dagsordenen for årsmødet skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Regnskab (herunder gennemgang årets aktiviteter) og godkendelse af det kommende års budget
og arbejdsprogram
2. Styregruppens deltagere for det kommende år
3. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år
4. Eventuelt
Årsmødet indkaldes af styregruppen med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Forslag fra
medlemmer skal, for at blive optaget på dagsordenen, være sektionen i hænde senest to uger inden
mødets afholdelse.
På årsmødet kan der kun træffes beslutning om de på dagsordenen anførte punkter.

7. Ekstraordinært årsmøde
Et flertal i sektionens styregruppe eller mindst 1/3 af sektionens medlemmer kan begære et ekstraordinært
årsmøde afholdt. Styregruppen indkalder med foreløbig dagsorden med mindst 14 dages varsel. Forslag fra
medlemmer skal, for at blive optaget på dagsordenen, sendes senest en uge før mødtes afholdelse.

8. Møde og stemmeret
Repræsentanter fra medlemmer af sektionen har adgang til årsmødet. Hvis sektionen ønsker at afholde et
fagligt arrangement i forlængelse af årsmødet, vil det være muligt at invitere repræsentanter fra
Plastindustrien i Danmark samt øvrige interessenter som sektionen finder relevante.
Stemmeret kan kun udøves af én mødeberettiget fra hvert medlem af sektionen.

9. Afstemningsregler
Alle beslutninger på årsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal dog med undtagelse jvf ”13.
Opløsning”. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Skriftlig og hemmelig afstemning kan dog kræves,
såfremt det ønskes af mindst ¼ af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.
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Til vedtagelse af ændringer i kommissoriet kræves at mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer er
repræsenterede, og ændringerne skal bakkes op af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.
Såfremt årsmødet ikke er beslutningsdygtigt, kan der indkaldes til at nyt ekstraordinært årsmøde. Det nye
ekstraordinære årsmøde er beslutningsdygtigt, uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

10. Styregruppe
Til varetagelse af sektionens faglige og erhvervsmæssige interesser, herunder kontakten
til Plastindustrien i Danmark samt koordinering med de øvrige sektioner i Plastindustrien i Danmark, vælges
på årsmødet en styregruppe, bestående af mindst 3 og højst 4 medlemmer. Styregruppen konstituerer sig
på det førstkommende møde efter årsmødet.
Der kan højst vælges et styregruppemedlem pr. medlemsvirksomhed.
Hvis antallet af medlemsvirksomheder er 6 eller mindre, har alle medlemmer ret til at udpege et
styregruppemedlem.
Styregruppens medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvis der opstår en vakance,
kan styregruppen supplere sig indtil førstkommende ordinære årsmøde.
Styregruppen afholder møder så ofte det findes ønskeligt, dog minimum 2 gange årligt. Alle afgørelser
træffes ved simpel stemmeflerhed. Styregruppen er beslutningsdygtig hvis mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede.
En repræsentant for styregruppen har adgang til at deltage i Plastindustriens bestyrelsesmøder, når der
behandles spørgsmål af særlig interesse for sektionen, jvf. §19 i vedtægterne for Plastindustrien i
Danmark.
Det er bl.a. styregruppens pligter:







At planlægge, beslutte og lede aktiviteter i overensstemmelse med sektionens formål
At udarbejde et arbejdsprogram for sektionen, som løbende udvikles
Planlægge eventuelle faglige møder og arrangementer med relevante oplægsholdere og gæster
At overholde omkostningsbudgettet
At sikre korrekt og lovlig forvaltning af sektionen
At hverve nye medlemmer.

11. Økonomi
Sektionens drift finansieres via kontingent fra medlemsvirksomhederne.
Ved indmeldelse betales et gebyr på kr. 1500, der kan anvendes af styregruppen til fremme af sektionens
formål. Regnskab aflægges på årsmødet og føres af Plastindustrien i Danmark
Styregruppen kan i årets løb igangsætte udgiftskrævende aktiviteter, der understøtter sektionens opgaver
beskrevet i pkt. 3.
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12. Sekretariatets pligter
Direktionen for Plastindustrien i Danmark udpeger en sekretær til at varetage sektionens
sekretariatsarbejde.
Sekretariatsbistand - ud over de daglige opgaver - kan direktionen i Plastindustrien, efter forhandling med
sektionens styregruppe, opkræve særligt vederlag for.

13. Opløsning
Opløsning af sektionen sker efter beslutning af bestyrelsen for Plastindustrien i Danmark enten efter
initiativ fra sektionen eller på bestyrelsens eget initiativ. Indstillingen skal ske i henhold til reglerne om
vedtægtsændringer jf. pkt. 9.
Ved beslutning om opløsning af sektionen skal årsmødet afgøre hvordan gæld og aktiver skal fordeles.
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