VEDTÆGTER FOR
Dansk Center for Lys
Revideret november 2020

§1.

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Center for Lys, og dets sekretariat er placeret i det storkøbenhavnske område.

§2.

Formål

Dansk Center for Lys er et videncenter organiseret som en uafhængig forening. Foreningens formål er at
udbrede kendskabet til og fremme forståelsen for god og hensigtsmæssig belysning på alle områder til gavn
for det danske samfund. Centret indsamler, udvikler og videregiver viden om lys og belysning herunder
dagslys, teknologi, energi- og miljø samt de æstetiske og designmæssige aspekter ved lys. Foreningen udgør
hermed et centralt forum for dialog, debat og videnformidling omkring lys og belysning i dansk lyskultur.
Formålet søges nået ved udarbejdelse af informations- og videnformidling, udgivelse af tidsskrifter og
publikationer, afholdelse af konferencer, foredrag, medlemsmøder, kurser og seminarer samt tilgrænsende
former for virksomhed efter hovedbestyrelsens beslutning.
Dansk Center for Lys kan i begrænset omfang virke som neutral sagkyndig i lystekniske spørgsmål,
hvorimod egentlig rådgivende virksomhed samt projektering af belysningsanlæg falder uden for centrets
arbejdsområde.
Centret varetager desuden Danmarks medlem- og formandskab af Den internationale
Belysningskommission (CIE). Hovedbestyrelsen kan nedsætte en selvstændig komite til varetagelse af de
daglige opgaver i den danske nationalkomite og fastsætter retningslinjer for valg af medlemmer og
kommissorium for dets arbejde.

§3.

Medlemskaber

Som medlem kan optages enkeltpersoner (personlige medlemmer). Firmaer og vidensinstitutioner kan
desuden tegne firmamedlemskaber.
Støttemedlemmer samt firmaer eller institutioner med firmamedlemskaber opnår særlige fordele og
rabatter, der besluttes af forretningsudvalget.
Udmeldelse af foreningen kan kun ske med 6 måneders skriftligt varsel for støttemedlemmer og for firmaer
eller vidensinstitutioner med firmamedlemskaber, og med 3 måneders varsel for personlige medlemmer.

§4.

Adgang til medlemsmøder m.m.

Foreningens arrangementer er enten forbeholdt medlemmerne (og eventuelt særligt indbudte) eller for
alle interesserede, afhængig af arrangementets art. Ikke-medlemmer bør som hovedregel betale mere end
medlemmer for deltagelsen. Det gælder også kurser, konferencer og seminarer.
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§5.

Kontingent

Kontingentet og priserne for støttemedlems- eller firmaordningerne fastsættes i hvert enkelt tilfælde af
forretningsudvalget. Kontingentet betales helårsvis forud.
Betales kontingentet ikke senest et halvt år efter opkrævning, er centrets direktør berettiget til efter givet
varsel at standse tilsendelse af tidsskrift, nyhedsbreve, mødeindbydelser m.m. Er kontingentet ikke betalt
inden udgangen af regnskabsåret, og efter fornyet påkrav, slettes vedkommende som medlem.

§6.

Medlemskredse

Med hovedbestyrelsens godkendelse kan der oprettes medlemskredse omfattende bestemte landsdele.
Ethvert af centrets medlemmer bliver automatisk medlem af en lokal medlemskreds. Kredsvedtægterne er
ens for alle kredse og besluttes af hovedbestyrelsen.
Bidrag fra foreningen til medlemskredsenes lokale aktiviteter fastsættes af forretningsudvalget.
Ungt Lys er et forum for studerende og nyuddannede med interesse for lys og belysning. Ungt Lys skal
inspirere unge til at interessere sig for lys og belysning. Ungt Lys skal have en styregruppe og en formand
samt sine egne vedtægter, der godkendes af hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget fastsætter bidrag til
Ungt Lys aktiviteter.

§7.

Hovedbestyrelse

Foreningens øverste myndighed er hovedbestyrelsen, der består af de siddende kredsformænd, som
er faste medlemmer, samt et medlem fra hver kreds, som bliver valgt på årsmøder i kredsene for 2 år
ad gangen. Dertil er Ungt Lys repræsenteret med ét medlem udpeget at Ungt Lys’ bestyrelse.
Hovedbestyrelsen kan efter behov lade sig supplere med repræsentanter for andre organisationer,
myndigheder mv. Genvalg kan finde sted. Hvert medlem har kun én stemme. Stemmeafgivning i
hovedbestyrelsen sker ved personligt fremmøde. Der kan dog af et medlem af hovedbestyrelsen meddeles
fuldmagt, men alene til et andet medlem af hovedbestyrelsen, til at give stemme. Et medlem af
hovedbestyrelsen kan ikke møde for mere end ét andet hovedbestyrelsesmedlem i henhold til fuldmagt.
Hovedbestyrelsen, der er ulønnet, konstituerer sig selv med formand og næstformand, begge for fire år ad
gangen. En intern revisor udpeges blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Der
afholdes møde i hovedbestyrelsen 1-2 gange om året. Evt. vederlag til formanden fastsættes af
hovedbestyrelsen. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og næstformanden.

§8.

Forretningsudvalg

Til varetagelse af de almindelige forretninger nedsættes et forretningsudvalg, der består af min. 3
medlemmer, heraf hovedbestyrelsens formand og næstformand samt én af kredsformændene.
Forretningsudvalget vælges for 4 år ad gangen; kredsformændene vælges dog på skift for 2 år ad gangen. I
2008 indsættes Østkredsens formand som kredsrepræsentant, herefter er det formanden for henholdsvis
Midtjyske kreds, Sydjyske kreds, Nordjyske kreds og Fynske Kreds og så fremdeles. Genvalg kan finde sted.
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§9.

Daglig ledelse

Hovedbestyrelsen ansætter en direktør til udførelse af det daglige arbejde. Direktøren ansætter og
afskediger det øvrige personale. Direktøren deltager i hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets møder.
Direktøren har prokura indtil 100.000 kr. Beløb ud over dette skal godkendes af forretningsudvalget.

§10.

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændring kan besluttes af hovedbestyrelsen, når mindst 2/3 af dets medlemmer stemmer derfor.

§11.

Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af en af hovedbestyrelsen
antaget statsautoriseret eller registreret revisor samt af en intern revisor, som er valgt blandt
hovedbestyrelsens medlemmer. Det reviderede og af hovedbestyrelsen godkendte regnskab udsendes til
medlemmerne.

§12.

Ophør og likvidation

Hovedbestyrelsen kan, når mindst 2/3 af dets medlemmer stemmer derfor, træffe beslutning om centrets
ophør. I tilfælde af ophør skal en eventuel formue anvendes i overensstemmelse med det i §2 anførte
formål.
Vedtaget ved Lysteknisk Selskabs stiftelse den 16. april 1948. Ændret april 1958, april 1963, september
1964, september 1972, maj 1978, april 1987, april 1995, april 1997, marts 1999, 31. marts 2008, 8.
november 2012, 29. januar 2015, 19. april 2016, 24. april 2017, 22. april 2020 og 25. november 2020.
Vedtaget af hovedbestyrelsen 25. november 2020.
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