VIN OG SPIRITUS ORGANISATIONEN I DANMARK
THE DANISH WINE AND SPIRITS ORGANIZATION
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| I Navn, hjemsted og formål |
§ 1. Organisationens navn er ’Vin og Spiritus Organisationen i Danmark’ – ’VSOD’.
Stk. 2. Organisationens hjemsted er Københavns Kommune.
§ 2. Organisationens formål er:
-

at sikre og opretholde forretningsmæssigt sunde vilkår og et højt stade for handel med og fremstilling af
vin, frugtvin, og spiritus i Danmark

-

at øve indflydelse på tilblivelsen af alle nationale eller internationale lovbestemmelser og andre
forskrifter, der har betydning for vin- og spiritusbranchen i Danmark med særligt henblik på opnåelsen af
en hensigtsmæssig og retfærdig afgiftspolitik samt hensigtsmæssige regler for import,
produktionsprocesser, emballering, mærkning, varedeklaration, markedsføring, etc.

-

at bistå medlemmerne, dels ved varetagelse af deres interesser over for myndigheder og andre instanser,
dels ved rådgivning på områder af generel betydning for branchens udøvere

-

at udbrede kendskabet til og interessen for vin, frugtvin og spiritus

-

at fremme et sundt og afbalanceret forhold til nydelsen af branchens produkter for herigennem at
modvirke og reducere misbrug, herunder med særligt fokus på arbejdet for at undgå alkoholindtag blandt
mindreårige

| II Medlemskab |

§ 3. Som medlem kan optages fysiske eller juridiske personer, der erhvervsmæssigt er beskæftiget med
a) import af vin, frugtvin, og/eller spiritus eller
b) fremstilling af frugtvin og/eller spiritus og
c) driver engroshandel i tilknytning hertil samt
d) er registreret hos Toldvæsenet efter den til enhver tid gældende lovgivning om kontrol med omsætning
af spiritus og vin.
Stk. 2. Bestyrelsen kan, når særlige omstændigheder taler derfor, foretage afvigelser fra de i stk. 1 angivne
betingelser for optagelse af medlemmer.
Stk. 3. Såfremt en virksomhed optages som et koncernmedlem, betragtes moderselskabet sammen med
datterselskaberne som ét medlem.
Stk. 4. Uanset vedtægternes § 3, stk. 3, vedrørende koncernmedlemskab, kan bestyrelsen i særlige tilfælde
acceptere, at to eller flere koncernforbundne virksomheder kan opnå selvstændigt medlemskab, såfremt de
pågældende virksomheder opfylder betingelserne i § 3, stk. 1.
De pågældende virksomheders kontingent, og deraf afledte stemmeret, beregnes alene af deres omsætning af
vin, spiritus og frugtvin. Dog skal kontingentberegningen for én af de pågældende virksomheder ske på grundlag
af koncernens samlede omsætning af vin, spiritus og frugtvin.
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Stk. 5. Bestyrelsen er berettiget til at afslå optagelse som medlem, såfremt virksomheden har gjort sig skyldig i
alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser og administrative forskrifter gældende for branchen eller i øvrigt har
udvist en adfærd, som er i modstrid med god markedsføringsskik.
§ 4. Anmodning om medlemskab rettes til bestyrelsen, der påser, at ansøgeren opfylder betingelserne for
medlemskab. Et afslag på en anmodning om medlemskab kan af den pågældende indankes for den
førstkommende ordinære generalforsamling. For optagelse kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
§ 5. Organisationen er kollektivt medlem af Dansk Erhverv. Dette indebærer, at organisationens medlemmer er
berettiget til at modtage rådgivning og serviceydelser fra Dansk Erhverv på lige fod med Dansk Erhvervs øvrige
medlemmer.
§ 6. Alle medlemmer har samme pligter og rettigheder. Ethvert medlem er berettiget til, i tilknytning til sit navn
eller firmanavn, at gengive såvel organisationens som Dansk Erhvervs logo for derigennem at tilkendegive sit
tilhørsforhold til begge.
§ 7. Organisationen servicerer sine medlemmer med henblik på at sikre disse en løbende orientering om
organisationens virksomhed og spørgsmål af almen interesse for medlemmerne.

| III Medlemskontingent |

§ 8. Hvert medlem betaler et årligt kontingent til VSOD, der i 2016 andrager kr. 760 for hver påbegyndt 1 mio. kr.
årlig engrosomsætning af vin, frugtvin og spiritus, ekskl. egne betalte afgifter (vin-, frugtvin- og spiritusafgift samt
moms).
Kontingentet andrager i 2016 minimum kr. 4.000 og kan ikke overstige kr. 52.000.
For følgende medlemmer gælder disse særlige kontingentsatser, der i 2016 beløber sig til:
Altia Denmark A/S
Arcus Denmark A/S
Diageo Denmark A/S
Pernod Ricard Denmark A/S

CVR 11575935
CVR 21409677
CVR 21256110
CVR 19902447

kr. 150.000
kr. 260.400
kr. 290.400
kr. 170.400

Kontingentet pristalsreguleres årligt per 1. januar, idet 2016 svarer til indeks 100. Pristalsreguleringen sker i
henhold til Dansk Erhvervs generelle, årlige pristalsregulering, første gang 1. januar 2017. Minimums- og
maksimumskontingenterne reguleres tilsvarende.
Stk. 2. For medlemmer, som driver virksomhed på agenturbasis, beregnes kontingentet for denne del af
virksomheden på grundlag af den indtjente provision ganget med 10. For den øvrige del af omsætningen beregnes
kontingentet som anført i stk. 1.
Stk. 3. En grossistsammenslutning betaler et samlet kontingent, som andrager halvdelen af de i stk. 1 nævnte
beløb udregnet efter hver tilknyttet grossistvirksomheds eksterne omsætning. Grossister, der samtidig er
individuelt medlem af foreningen, skal dog ikke indgå i beregningsgrundlaget for sammenslutningens kontingent.
Stk. 4. Beregningsgrundlaget for det enkelte medlems kontingent til VSOD, jf. stk. 1 til 3, samt antal ansatte i
virksomheden oplyses på et særligt skema, som attesteres af statsautoriseret eller registreret revisor og indsendes
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til Dansk Erhverv senest 1. oktober med henblik på fastsættelse af det følgende års kontingent. Opfyldes dette
ikke, er foreningen berettiget til at opkræve maksimumkontingent.
Stk. 5. Kontingentet opkræves med halvdelen per 1. januar og halvdelen per 1. juli, baseret på medlemmernes
omsætning i deres sidst afsluttede regnskabsår forud for den 15. oktober i det forudgående kalenderår.
Stk. 6. Ændringer af kontingentsatserne skal vedtages på generalforsamlingen efter stemmereglerne for
vedtægtsændringer.
Stk. 7. Hvert medlem betaler endvidere kontingent til Dansk Erhverv i henhold til Dansk Erhvervs bestemmelser,
jf. § 5 om kollektivt medlemskab af Dansk Erhverv.
Stk. 8 Det ligger enhver virksomhed frit for at yde frivillige bidrag ud over kontingentet.

| IV Generalforsamling |

§ 9. Generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed. Generalforsamlingen skal afholdes inden den 1.
juni og indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse kan ske per e-mail.
Ekstraordinære generalforsamlinger kan dog, når bestyrelsen skønner det fornødent, indkaldes med 7 dages
varsel.
Stk. 2. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal dette og forslagets
væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
Stk. 3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
Beretning fra GODA-udvalget om det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år til godkendelse og meddelelse
af décharge til bestyrelsen
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Valg af medlemmer til GODA-udvalget
Eventuelt

Stk. 4. Forslag fra medlemmer til behandling under dagsordenens pkt. 4 skal, med angivelse af motivation for
forslaget, være indsendt til bestyrelsen senest 1. marts.
§ 10. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende
sagernes behandling og stemmeafgivningen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når 1/2 af stemmerne er
repræsenteret.
§ 11. De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres, hvor intet andet særskilt måtte være foreskrevet, ved
simpel stemmeflerhed. Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt dirigenten bestemmer det, eller krav herom
fremsættes af mindst 5 medlemmer.
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§ 12. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når mindst 10 af organisationens
medlemmer fremsætter skriftligt forlangende herom med angivelse af det eller de emner eller forslag, som ønskes
behandlet på generalforsamlingen samt motivation herfor.
§ 13. Ethvert medlem af organisationen har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet samt udøve
stemmeret.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte rettigheder kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller en i
medlemsvirksomheden ansat person. Ingen kan ifølge fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer.
§ 14. I tilfælde af afstemning tildeles medlemmerne et antal stemmer afhængig af erlagt kontingent med følgende
fordeling per 1. januar 2016:
Kontingent, kr.
<20.000
20.000 – 51.999
52.000 – 99.999
>100.000

Stemmetal
1
2
3
4

Beløbsgrænserne ændres i overensstemmelse med den årlige pristalsregulering, jf. § 8.
Stk. 2. Et medlem, der er i restance over for foreningen, kan ikke udøve stemmeret, hverken personligt, ved
fuldmagt eller gennem fuldmagt.

| V Organisationens ledelsesorganer |

Bestyrelsen
§ 15. Organisationen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 6 og højst 8 medlemmer.
Medlemmerne af bestyrelsen skal være myndige personer.
Stk. 2. Bestyrelsens arbejdssprog er dansk, såvel skriftligt som mundtligt.
Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura til udvalgsformænd.
§ 16. Ved valg til bestyrelsen har hvert medlem det antal stemmer til rådighed, der tilkommer medlemmet efter
vedtægternes § 14.
§ 17. Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Opstår der i årets løb vakance i bestyrelsen, fungerer denne uanset bestemmelsen i § 15 med det
reducerede antal medlemmer indtil næste ordinære generalforsamling.
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§ 18. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
Stk. 2. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder det fornødent, eller når det begæres af to
medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 4. Bestyrelsesmøder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Der skrives referat af
bestyrelsesmøderne.
Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, eller i
hans forfald næstformandens, stemme afgørende.
Stk. 6. Bestyrelsen er ulønnet. Dog kan medlemmerne kompenseres for udgifter i forbindelse med særlige opgaver.
Bestyrelsen kan fastsætte et særligt formandshonorar.
Sekretariat
§ 19. Bestyrelsen engagerer foreningens sekretariat, der efter nærmere aftale varetager foreningens
administration.

| VI Underudvalg |

§ 20. Bestyrelsen kan etablere og nedlægge underudvalg.
§ 21. Foreningen er forpligtet til at opretholde et underudvalg for God Alkoholkultur (GODA), hvis formål er at
fremme danskernes gode og ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug med særligt fokus på unge
(herefter kaldt GODA–udvalget).
§ 22. GODA-udvalget består af minimum fire personer, der vælges på VSOD’s ordinære generalforsamling for en
2-årig periode. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. GODA-udvalget konstituerer sig selv med en formand og fastsætter deres egen forretningsorden.
Stk. 3. GODA-udvalget er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede herunder formanden.
§ 23. Til finansiering af GODA-udvalgets aktiviteter skal GODA-udvalget fremlægge en projektplan samt et
motiveret budget for det kommende budgetår for VSOD’s bestyrelse. Dette skal foreligge senest den 1. september
det forudgående budgetår. Udgifterne for året må ikke overstige ½ af foreningens kontingentindtægter.
Stk. 2. Budgettet og projektplanen skal godkendes af VSOD’s bestyrelse og efterfølgende på VSOD’s ordinære
generalforsamling. Såfremt budgettet og/eller projektplanen ikke kan godkendes af bestyrelsen eller ændres
væsentligt, er GODA-udvalget berettiget til selvstændigt at fremlægge planerne for generalforsamlingen under
punktet ’fremlæggelse af budget’.
Stk. 3. GODA skal økonomisk hvile i sig selv, og der etableres en særlig post i foreningens regnskab til kontrol heraf.
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Stk. 4. Udgifter på mere end kr. 50.000 skal godkendes af GODA-udvalgets formand i forening med VSOD’s
formand og næstformand.
Stk. 5. Frivillige bidrag, der doneres specifikt til GODA, ud over det til enhver tid gældende kontingent i VSOD, skal
tilfalde GODA. Det er til enhver tid GODA-udvalgets ret at søge yderligere finansiering via legater, fonde,
organisationer m.v. til finansiering af GODA’s projekter.
§ 24. VSOD’s bestyrelse beslutter inden for hvilke rammer, den daglige drift af GODA skal varetages.

| VII Tegningsret |

§ 25. Organisationen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af formanden eller næstformanden
i forening med tre bestyrelsesmedlemmer.

| VIII Årsregnskab |

§ 26. Organisationens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger.

| VIII Revision |

§ 27 Revision af organisationens årsregnskab og regnskabsfunktion foretages af en af generalforsamlingen for et
år valgt revisor.

| IX Vinkontrol |

§ 28. Med henvisning til bestemmelserne i organisationens formålsparagraf, særligt første led, er oprettet en
vinkontrolordning, hvis bestemmelser er gældende for alle medlemmer.
Stk. 2. De nærmere bestemmelser for Vinkontrollens funktioner og gennemførelse indeholdes i en for denne
særskilt gældende vedtægt, som er en integreret del af organisationens vedtægter.
Stk. 3. Virksomheder, som ikke er medlem af VSOD, men opfylder forudsætningerne derfor, jf. § 3, kan tilslutte sig
Vinkontrollen som B-medlem, jf. § 1c i vedtægterne for denne.
§ 29. VSOD’s vinkontrol har karakter af et hvilende beredskab således, at VSOD’s bestyrelse til hver en tid kan
nedsætte en beredskabsgruppe, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt.
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Stk. 2. I beredskabsgruppen skal 2 medlemmer besidde høj teknisk viden vedrørende vinifikation. Bortset fra
drøftelser af selve kontrolresultaterne med VSOD, har beredskabsgruppens medlemmer ubetinget tavshedspligt
vedrørende enhver oplysning om organisationens medlemmer, som de måtte erhverve kendskab til under
udøvelse af deres virke. Med status som observatør og som konsulent for styregruppen tilknyttes én af
Levnedsmiddelstyrelsens medarbejdere, udpeget af Styrelsens direktør.
Stk. 3. Beredskabsgruppen udarbejder en beredskabsplan, som med særlig hensyntagen til forbrugernes sikkerhed
kan anvendes i de situationer, hvor overtrædelse af EF's forordninger om fremstilling og markedsføring af vin gør
det påkrævet. VSOD's medlemmer er forpligtet til at yde beredskabsgruppen bistand i dens arbejde, herunder
afgive relevante oplysninger og stille vinprøver til rådighed.
§ 30. Vinkontrollen finansieres ved et særligt kontingent, hvis beregning og betaling fremgår af den i stk. 2 nævnte
vedtægt. Vinkontrollen skal på grundlag heraf økonomisk hvile i sig selv.
Stk. 2. Bestyrelsen kan sætte kontingentopkrævningen i bero.

| IV Udmeldelse og eksklusion |

§ 31. Udmeldelse af organisationen kan ske med seks måneders varsel til den 1. januar.
Stk. 2. Såfremt et medlem undlader at betale forfaldent kontingent, efter forgæves at være mindet om betalingen
ved skriftligt påkrav, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere denne med øjeblikkelig virkning. Uanset
eksklusionen skal medlemskontingent betales til udgangen af det løbende regnskabsår.
Stk. 3. Eksklusion kan i øvrigt finde sted ved generalforsamlingsbeslutning, når et medlem har udvist forhold som
beskrevet i § 3, stk. 5. For eksklusionen kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
Stk. 4. Medlemmer, der udtræder af organisationen i medfør af stk. 1-3, har ikke noget krav på organisationens
formue.

| X Vedtægtsændring og opløsning |

§ 32. Ændring i eller tillæg til disse vedtægter kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede eller repræsenterede, jf. § 13, stk. 2, og hvor forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af de
afgivne stemmer. Såfremt ikke mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, men forslaget tiltrædes med
førnævnte majoritet, kan forslaget fremsættes på en ny generalforsamling, hvor forslaget er vedtaget, såfremt
det tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stort et antal medlemmer, der er til stede eller
repræsenteret på generalforsamlingen. Mellem første og anden generalforsamling skal der hengå mindst 14 dage.
Stk. 2. For opløsning af organisationen, herunder hvorledes der skal forholdes med dens formue, gælder samme
regler som for vedtægtsændringer.
_______________
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Vedtaget på organisationens stiftende
generalforsamling den 7. marts 1977
med ændringer af
16. maj 1979 - 25. august 1981 - 18. maj 1982
- 22. maj 1986 - 22. maj 1990 - 7. maj 1991
- 4. maj 1994 - 13. maj 1997 - 18. maj 1998
- 21. august 2002 -10. maj 2007 - 15. maj 2008
- 6. maj 2010 - 27. maj 2011 - 27. maj 2013
- 8. april 2014 – 23. april 2015 – 8. september 2015
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