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Vedtægter for foreningen BVU*net

§ 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. 
Stk. 1. Foreningens navn er ”Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- 

og Uddannelsesinstitutioner”, kaldes i daglig tale for ”BVU*net”. 
BVU*net er foreningens logotype og indgår i alle medie og kommu-
nikationssammenhænge.  

  
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 

 
Stk. 3. Foreningens adresse er:   
 BVU*net v/Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)  
 Aalborg Universitet København (AAU CPH) 
 A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. 

 
Stk. 4. Foreningens formål og idegrundlag: 

• Foreningen ”BVU*net” er et fagligt netværkssamarbejde mellem 
byggeriets videns-, uddannelses- og forskningsinstitutioner i 
Danmark 

• Foreningen driver en ikke-kommerciel (non-profit) og filantro-
pisk vidensdelende aktivitet 

• Alle foreningens vidensdelende aktiviteter og resultater stilles til 
medlemmernes rådighed uden betaling. Ligeledes stilles de vi-
densdelende aktiviteter og resultater til rådighed for de af for-
eningens interessenter, som af en eller flere medlemmer indby-
des til de vidensdelende aktiviteter. 

§ 2. Medlemmer 
Stk. 1. Hvem kan blive medlem af foreningen: 

• Som medlem, kan i nærværende forening, optages en instituti-
on eller et institut, som kan være offentligt- eller privatejet 

• Institutionen eller instituttet, som juridisk person, optages som 
medlem i nærværende forening, med samme rettigheder og 
pligter, uanset om det er offentligt- eller privatejet  

• Det er muligt for alle byggeriets videns- og uddannelsesinstitu-
tioner at blive optaget og indgå som medlem af foreningen 
BVU*net 

• Ligeledes kan organisationer, der i udlandet har anerkendelse 
som en videns- og uddannelsesinstitution, indgå som medlem i 
foreningen BVU*net 

• Enhver, som enten er beskæftiget med byggeri, i en eller anden 
form, eller opererer inden for et relevant BIM relateret branche-
område og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, 
kan tilknyttes foreningen som interessent 

• En interessent har ingen rettigheder eller pligter i foreningen. 
 
Stk. 2. Indmeldelse i foreningen: 

• Indmeldelse i BVU*net sker ved skriftlig indmeldelse på for-
eningens indmeldelsesskema til foreningens formand 

• Medlemmer ekskluderet af generalforsamlingen kan kun genop-
tages med godkendelse fra generalforsamlingen. 

 
Stk. 3. Udmeldelse af foreningen: 

• Udmeldelse sker skriftligt til foreningens formand, og det sker 
med 3 måneders varsel til nyt kalenderår. 

 
 



 

 

Side 2 af 4 sider. Stk. 4. Eksklusion af et medlem af foreningen: 
• Et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter eller 

beslutninger vedtaget af generalforsamlingen, kan ekskluderes 
• En eksklusion skal besluttes på en generalforsamling 
• Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, 

ekskluderes dog uden videre ved regnskabsårets udløb 
• Eksklusion fritager ikke medlemmet for kontingentforpligtelsen 

for det regnskabsår, i hvilket eksklusionen er foretaget 
 
§ 3. Generalforsamling 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, i marts måned og 

indvarsles ved mail til samtlige medlemmer senest 21 dage før ge-
neralforsamlingen finder sted. 

 
Stk.3: Hvert medlem kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen af 

to repræsentanter. Navnene på disse repræsentanter skal meddeles 
bestyrelsen inden generalforsamlingens påbegyndelse. Generalfor-
samlingen udgøres af den samlede kreds af disse stemmeberettige-
de repræsentanter. 

 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst inde-

holde følgende punkter: 
 1)   Valg af dirigent 
 2)   Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
 3)   Revideret regnskab forelægges til godkendelse  
 4)   Budget fremlæggelse til godkendelse 
 5)   Fastsættelse af kontingent 
 6)   Eventuelle forslag  
 7)   Valg af bestyrelse 
 8)   Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år 
 9)   Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år  
 10) Eventuelt. 
  
Stk. 5. Forslag til behandling på generalforsamling punkt 6 skal stilles skrift-

ligt med underskrift af stiller(ne) og være foreningens formand i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 

Stk. 6.  En ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter 
begæring fra mindst 5 medlemmer eller mindst 2 bestyrelsesmed-
lemmer. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 
mindst 14 dages varsel og skal afholdes senest 6 uger fra begærin-
gens modtagelse. 

 
Stk. 7. Beslutninger på en generalforsamling, dog undtagen vedtægtsæn-

dringer jf. § 7, træffes ved almindeligt stemmeflertal mellem de 
fremmødte stemmeberettigede repræsentanter, der repræsenterer 
et medlem. 

 
Stk. 8. Over det på generalforsamlingen passerede føres et referat, der un-

derskrives af dirigent og bestyrelse. 
 

§ 4. Bestyrelse 
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer, der vælges for 

2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
  De 10 bestyrelsesmedlemmer udgøres af to repræsentanter for 

medlemmer valgt for hver af de 5 institutionskategorier (se bilag A). 
Ved den stiftende generalforsamling vælges det ene repræsentant 
for et medlem fra hver kategori dog kun for 1 år. 



 

 

Side 3 af 4 sider. Stk. 2. På generalforsamlingen vælges for hver institutionskategori en sup-
pleant for et år. 

 
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasse-

rer og faglige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de be-

slutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen kan 
ansætte en sekretær.  

 
§ 5. Tegningsregler og hæftelse 
Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, 

hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 
 
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til 

enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens med-
lemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

 
§ 6. Økonomi, regnskab og revision 
Stk. 1. For medlemskab af foreningen betaler medlemmerne et årligt kon-

tingent. 
 
Stk. 2. Kontingentets størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling 

ved almindeligt stemmeflertal mellem de fremmødte stemmeberetti-
gede repræsentanter, der repræsenterer et medlem. 

 
Stk. 3: Retningslinjer for betaling af kontingent fra medlemmer udarbejdes 

af bestyrelsen. 
 
Stk. 4: Ved indmeldelsen betales forholdsmæssigt kontingent for den reste-

rende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finde sted. 
 
Stk. 5. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  
 
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for såvel bud-

get som regnskab.  
 
Stk. 7. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører forenin-

gens medlemsregister. Kassereren kan lade arbejdet udføre af en 
anden, hvis dette godkendes af bestyrelsen.  

 
Stk. 8. Forslaget til budget og kontingent skal forelægges og godkendes af 

generalforsamlingen. 
 
Stk. 9. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.  
 
§ 7. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning 
Stk. 1. Ændring af vedtægter kræver en godkendelse på en generalforsam-

ling med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter, 
der repræsenterer et medlem.  

 
Stk. 2. Godkendelse af ændringer af vedtægter kan også ske på to på hin-

anden følgende generalforsamlinger med almindeligt stemmeflertal. 
Den anden generalforsamling skal afholdes mindst 5 uger efter den 
første. 

 
Stk. 3. Indkaldelsen skal ske jf. § 3, og i indkaldelsen skal redegøres for 

forslaget.  
 
Stk. 4. Ovennævnte stk. 1, 2 og 3, gælder ligeledes ved foreningens opløs-

ning. 
 



Stk. 5. Ved opløsning skal foreningens eventuelle nettoformue fordeles lige
ligt mellem medlemmerne, eller udloddes til almennyttige formål, der 
ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål. Fordelingen be
sluttes på den/de opløsende generalforsamling/generalforsamlinger.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 15. november 2012
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Foreningen BVU*net er sammensat af byggeriets videns- og uddannelses
institutioner i følgende institutionskategorier:
o Arkitektbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner -  kaldet 

"Arkitekt- og designskoler” 
o Ingeniørbranchens Forsknings- og Uddannelsesinstitutioner -  kaldet 

"Universiteter og ingeniørhøjskoler” 
o Erhvervsakademier, VIA / UC og professionshøjskoler samt relaterede 

sekretariater kaldet "Erhvervsakademier og professionshøjskoler” 
o Erhvervsuddannelsescentre og Byggeriets Uddannelsessekretariater -  

kaldet "Erhvervsrettede uddannelser” 
o Forsknings- og Vidensinstitutionerne, samt Vidensformidlingsinstitutio

nerne -  kaldet "Vidensinstitutioner”
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