
 
 
 
 
 
VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR-
ENING 
 
 
VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FORENING   
    
Navn og hjemsted 
    
§ 1. Foreningens navn er TRANSPORTØKONOMISK FORENING, og dens 
hjemsted er København.    
       
Formål 
   
§ 2. Foreningens formål er at danne et fagligt forum, hvor personer, organisatio-
ner, institutioner og virksomheder med interesse for transportøkonomi, transport-
politik, logistik, transportteknik eller transportret kan udveksle viden og erfarin-
ger. 
 
Stk. 2. Foreningen skal herunder fremme: 
 

a) Erfaringsudveksling mellem medlemmerne 
 

b) Tilrettelægning af kurser, seminarer og konferencer for medlemmer og 
andre 

 
c) Publicering og udbredelse af viden og interesse for transportøkonomi, 

transportpolitik, logistik, transportteknik og transportret, 
 

d) Forbedring af den videnskabelige forskning og uddannelse samt den prak-
tiske uddannelse på transport- og logistikområdet i Danmark og 

 
e) Erfaringsudveksling og samarbejde med danske og udenlandske forenin-

ger, organisationer m.v., der beskæftiger sig med transportøkonomi, 
transportpolitik, logistik, transportteknik eller transportret. 
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Side 2 

Stk. 3. Inden for foreningens rammer må der ikke åbnes mulighed for fremme af 
separate kommercielle interesser. 
    
§ 3. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning give gaver, herunder ”TØF-
prisen”, som en særlig anerkendelse til en person, organisation, institution eller 
virksomhed, der har gjort en særlig indsats inden for transport- eller logistikområ-
det. 
      
Medlemmer  
  
§ 4. Som personligt medlem kan optages enhver person, som har interesse i at 
fremme og støtte foreningens formål.  
 
Stk. 2. Som firmamedlem kan optages enhver organisation, institution eller virk-
somhed, som har interesse i at fremme og støtte foreningens formål. 
     
Indmeldelse og udmeldelse 
   
§ 5. Indmeldelse sker til foreningens sekretariat og gælder fra det tidspunkt, hvor 
kontingentet er indbetalt til et pengeinstitut med henblik på befordring af forenin-
gen. 
 
Stk. 2. Et medlem, der optages under første halvdel af foreningens regnskabsår, 
betaler fuldt årskontingent. Optages et medlem under sidste halvdel af regnskabs-
året, betales kun halvt kontingent. 
 
Stk. 3. Studenter, pensionister og dermed ligestillede kan efter bestyrelsens be-
stemmelse optages mod betaling af et af bestyrelsen nærmere fastsat kontingent. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde afvise en indmeldelse under an-
svar over for den førstkommende generalforsamling. 
 
Stk. 5. Udmeldelse skal ske skriftligt eller på tilsvarende elektronisk måde til for-
eningens sekretariat. Sker udmeldelse efter den 1. juni, skal kontingent for det 
påbegyndte regnskabsår erlægges fuldt ud uanset udmeldelsestidspunktet. 
      
Medlemsrettigheder 
   
§ 6. Ethvert medlem har ret til at give fremmøde på foreningens generalforsam-
linger og har én stemme. 
 



 
  

 
 

Side 3 

Stk. 2. Et personligt medlemskab giver endvidere medlemmet ret til at deltage i 
foreningens møder og arrangementer, herunder ret til at nyde den særlige med-
lemsrabat, som normalt vil blive annonceret forud for hvert arrangement. 
 
Stk. 3. Et firmamedlemskab giver ud over den i stk. 1 nævnte rettighed medlem-
met ret til at udpege indtil 5 navngivne kontaktpersoner for hvert medlemskab og 
ret til med 5 personer for hvert medlemskab at deltage i foreningens møder og 
arrangementer, herunder ret til for hver af de 5 deltagende personer at få den sær-
lige medlemsrabat, som normalt vil blive annonceret forud for hvert arrangement. 
      
Generalforsamling 
   
§ 7. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. På en generalfor-
samling kan der alene træffes beslutning om forhold, som er optaget på dagsorde-
nen, herunder de i § 8, stk. 3, nævnte fremkomne forslag. 
 
§ 8. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i maj måned. Indkal-
delsen til den ordinære generalforsamling, der sammen med en dagsorden skal 
ske skriftligt eller på tilsvarende elektronisk måde til samtlige medlemmer, skal 
dokumenterbart være afsendt fra foreningen senest 22 døgn før dagen for general-
forsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde 
følgende punkter:   
 

a) Valg af dirigent og protokolfører 
  

b) Valg af to personer, der sammen med formanden godkender referat af 
mødet i foreningens generalforsamlingsprotokol 

  
c) Forelæggelse og godkendelse af årsberetningen 

  
d) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet og budgettet for det kom-

mende år, herunder kontingent for det kommende år  
 

e) Fremlæggelse af forslag fra bestyrelsen og indsendte forslag fra med-
lemmerne 

  
f) Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer 

  
g) Eventuelt 



 
  

 
 

Side 4 

 
Stk. 3. Forslag til formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og forslag, 
som i øvrigt skal behandles på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, 
skal dokumenterbart være fremkommet til foreningens sekretariat senest 14 døgn  
før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Stk. 4. Ved den ordinære generalforsamling træffes alle beslutninger ved et sim-
pelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemningen om ændring 
af foreningens vedtægter skal ske skriftligt på den ordinære generalforsamling. 
Stemmeafgivelse kan ikke ske ved fuldmagt. 
   
§ 9. En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes efter ønske 
fra mindst 4 medlemmer af bestyrelsen eller fra 1 intern revisor, eller hvis mindst 
10% af medlemmerne skriftligt eller på tilsvarende elektronisk måde fremsætter 
krav herom. 
 
Stk. 2. Indkaldelsen til en ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt eller 
på tilsvarende elektronisk måde med 1 måneds varsel, med mindre formålet her-
ved ellers forspildes. 
 
Stk. 3. På en ekstraordinær generalforsamling kan udelukkende behandles de for-
hold, der særskilt er nævnt i indkaldelsen. 
 
Stk. 4. Ved en ekstraordinær generalforsamling træffes alle beslutninger ved et 
kvalificeret stemmeflertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. Afstem-
ning om ændringer af foreningens vedtægter skal ske skriftligt på den ekstraordi-
nære generalforsamling. Stemmeafgivelse kan ikke ske ved fuldmagt. 
   
Bestyrelse  
 
§ 10. På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af  op til 
13 navngivne personer. 
 
Stk. 2.  Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Bestyrelsen fastsætter i 
øvrigt selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 3. Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gan-
gen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halv-
delen vælges i lige år og halvdelen i ulige år. I forbindelse med generalforsamlin-
gen den 24. maj 2012 og udvidelsen af bestyrelsen med op til 3 medlemmer væl-
ges 2 af disse medlemmer for to år og 1 medlem for et år. Genvalg kan finde sted. 



 
  

 
 

Side 5 

Stk. 4. Hvis formanden for bestyrelsen får varigt forfald eller udtræder af denne, 
udpeger den øvrige bestyrelse en suppleant, og bestyrelsen vælger derefter af sin 
midte en ny formand, indtil nyvalg af formand kan ske på den førstkommende 
generalforsamling, i givet fald for den resterende periode. 
 
Stk. 5. Hvis et andet bestyrelsesmedlem får forfald, være sig varigt eller midlerti-
digt af længere varighed, eller udtræder af bestyrelsen, udpeger den øvrige besty-
relse en suppleant, der indtræder på det valgte medlems plads, indtil forfaldet 
ophører, eller indtil nyvalg kan ske ved den førstkommende generalforsamling, i 
givet fald for den resterende periode. 
 
Stk. 6. Medlemmerne skal skriftligt eller på tilsvarende elektronisk måde under-
rettes om ændringer i bestyrelsens sammensætning. Underretningen skal sendes 
senest 14 dage efter ændringen. 
 
Stk. 7. Beslutninger i bestyrelsen træffes med absolut flertal af bestyrelsens med-
lemmer. I tilfælde af stemmelighed er formands stemme udslagsgivende. 
 
Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere regler for arbejdet i 
bestyrelsen. 
 
§ 11. Bestyrelsen skal tilsammen varetage interesserne for hele transport- og in-
frastrukturområdet.  
 
Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er personer, hvis virke i foreningen er til gavn og 
glæde for alle medlemmerne og for foreningen som helhed. Det skal så vidt mu-
ligt tilstræbes, at der i bestyrelsen forefindes medlemmer med faglig tilknytning 
til persontransport, herunder kollektiv trafik, godstransport, logistik, luftfart, sø-
fart, havne, infrastruktur og transportpolitik.   
 
   
Foreningens administration 
   
§ 12. Det daglige arbejde og kontakten til medlemmerne varetages af et sekretari-
at. 
   
§ 13. Formanden og lederen af sekretariatet kan hver for sig i forhold til tredje-
mand tegne foreningen for så vidt angår sædvanlige dispositioner, der vedrører 
foreningens daglige drift. 
 



 
  

 
 

Side 6 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter i samråd med foreningens revisorer, jf. § 16, nærme-
re regler for, hvem der er tegningsberettiget for så vidt angår foreningens bank- 
og girokonti, og for, hvor stor foreningens kontante kassebeholdning må være. 
   
§ 14. Budgettet for foreningen fastlægges af generalforsamlingen, men bestyrel-
sen kan mellem to generalforsamlingers afholdelse foretage nødvendige justerin-
ger af budgettet. 
     
Regnskab og revision   
 
§ 15. Foreningens regnskabsår er fra den 1. april til den 31. marts næste år.   
 
§ 16. På den ordinære generalforsamling vælges to navngivne personer som revi-
sorer. 
 
Stk. 2. Revisorerne skal i god tid inden hver ordinær generalforsamling have gen-
nemgået og påtegnet regnskabet og have afgivet en revisionsberetning. Reviso-
rerne skal i øvrigt løbende føre kontrol med foreningens regnskabsføring. 
 
Stk. 3. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, således at 1 revisor vælges i lige år, 
og 1 revisor vælges i ulige år. 
 
Stk. 4. Hvis en revisor udtræder med virkning fra udgangen af det første år, skal 
en ny revisor vælges ved en førstkommende generalforsamling for den resterende 
periode. 
   
Foreningens opløsning 
   
§ 17. Forslag til foreningens opløsning skal behandles på en generalforsamling. 
 
Stk. 2. Udover en begrundelse for forslaget om foreningens opløsning skal forsla-
get indeholde en plan for foreningens økonomiske afvikling, idet foreningens 
midler skal overdrages til en institution eller lignende, der bedst kan fremme for-
eningens formål. 
 
Stk. 3. En vedtagelse af foreningens opløsning kræver, at mindst ½ af de stemme-
berettigede medlemmer stemmer for forslaget. 
 
Stk. 4. Opnås der ikke tilstrækkeligt antal stemmer på den indkaldte generalfor-
samling, kan der afholdes en ny ekstraordinær generalforsamling tidligst 21 dage 



 
  

 
 

Side 7 

og senest 30 dage senere. En vedtagelse af det genfremsatte forslag på denne ge-
neralforsamling kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. 
 
Stk. 5. Stemmeafgivelse efter stk. 3 og stk. 4 kan ikke ske ved fuldmagt. 
    
Ikrafttrædelsesbestemmelser 
   
§ 18. Vedtægter for Transportøkonomisk Forening, der er vedtaget d. 28. maj 
2009, ophæves. 
   
§ 19. Nærværende vedtægter for Transportøkonomisk Forening er vedtaget på 
foreningens ordinære generalforsamling d.  24. maj 2012. 
 
 
 


