UDKAST 19. oktober 2020

Vedtægter
Circular Build Forum
Et samarbejde mellem organisationer for Cirkulær Økonomi i byggebranchen.
1. Baggrund for Circular Build Forum (CBF)
Cirkulær økonomi i byggebranchen er præget af mange aktører. Fortsat udvikling kræver et tæt samarbejde på tværs af branchen, en fælles forståelse for sammenhænge,
gode rammebetingelser og tilpasset lovgivning.
Inden for byggeriet findes i dag en række vellykkede initiativer med udgangspunkt i en
øget cirkulær tankegang. Initiativerne løber typisk parallelt og risikerer derfor at føre til
suboptimering og konkurrende løsninger. Der er brug for, at projekterne kan berige
hinanden og løfte byggebranchen mod koordinerede og langtidsholdbare løsninger i
Danmarks grønne omstilling.
Derfor skal CBF samle alle relevante spillere i byggebranchen om en neutral platform
for politiske og tekniske drøftelser, hvor alle disse kan mødes og dele viden og erfaringer og derved supplere eksisterende netværk. Målsætningen er, at alle disse aktører
samles én (eller to) gang(e) årligt.
For at få alle med etableres CBF som en selvejende fond ejet af branchen.
2. Formål
Målet med CBF er at give byggesektoren ledere og medarbejdere indsigt i den tekniske,
organisatoriske og administrative udvikling inden for cirkulær økonomi og områdes
indpasning i hele byggesektoren.
Kongressen skal desuden styrke netværk inden for cirkulær økonomi i byggeriet ved at
understøtte videndeling og erfaringsudveksling og tværgående konsensusbaserede løsninger. Kongressen skal bidrage til at finde effektive, velafbalancerede og fremtidsorienterede løsninger til:
•
•
•

At etablere et velfungerende marked for handel med brugte byggematerialer og
elementer
At bygge med ”design by disassembly” in mente, så byggematerialer og -elementer nemmere genbruges
At finde balancen mellem genbrug, genanvendelse og afbrænding/deponi for
”byggeaffald”
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•

•

At udforske forskellige typer af forretningsmodeller, som tilgodeser byggeri og
renovering i højeste kvalitet og dermed sikrer et byggeris mangeårige anvendelse
At finde balancen mellem arbejdsmiljøhensyn og selektiv nedrivning

3. Målgruppe
Målgruppen er byggesektorens faglige ansatte i kommuner, boligselskaber, rådgiverbranchen, hos entreprenører, investorer, leverandører, producenter og uddannelsesinstitutionerne m.v. og i visse sammenhænge også politikerne.
4. Indhold
CBF skal være anvendelsesorienteret og omfatte foredrag og diskussioner om tidens
emner såvel på det policyorienterede som det tekniske område. Nye forskningsresultater skal bringes på bane og erfaringer skal udveksles i workshopper, der skal indgå som
en del af Circular Build Forum.
Fagligt skal emnerne udgå fra planmæssige overvejelser over projektering til drift og
genbrug.
Allerede eksisterende udvalg, erfa-grupper m.v. skal af CBF tilbydes at afholde i mødeaktiviteter og faglige indlæg forud for den årlige kongres.
Derved kan disse aktiviteter dels bidrage til en omfattende videns overførsel, dels
medvirke til en samlet besparelse ved at samle mange aktiviteter ét sted og på ét tidspunkt.
Som led i CBF’s aktiviteter tilbydes firmaer/institutioner m.v. i begrænset omfang at
udstille og/eller demonstrere særligt udstyr under kongressen. Konceptet kan naturligvis varieres fra år til år, afhængig af konkrete aktiviteter.
5. Tid og sted
Circular Build Forum afholdes hvert år i januar centralt i Danmark, men repræsentantskabet kan til enhver tid ændre tidspunkt og sted, hvis det findes formålstjenligt.
6. Organisering
CBF organiseres i en enkel struktur:
• Repræsentantskabet, har det overordnede ansvar for alle CBF's aktiviteter.
• Faggruppen, har ansvar for CBFs faglige indhold herunder kvaliteten af forberedte
indlæg og ledelsen af de enkelte delarrangementer.
• Organisationsgruppen, har ansvar dels for den praktiske gennemførelse af arrangementet, dels den økonomiske.
6.1 Repræsentantskabet
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Repræsentantskabet etableres i januar 2021.
Se den fulde liste på under Circular Build Forum på Molio.dk.
Andre interesserede organisationer kan også blive optaget i repræsentantskabet, ligesom formanden kan invitere andre til at deltage i et repræsentantskabsmøde som gæst.
Repræsentantskabet har til opgave:
- at godkende medlemmer af CBF
- at beslutte hvilke aktiviteter CBF skal engagere sig i
- at holde kontakt til byggesektoren med henblik på udvikling af og tilslutning til CBF
(markedsføring)
- at fastsætte de overordnede rammer for CBF
Repræsentantskabet vælger en formand og næstformand. Formanden vælges for er 3årig periode. Direktøren for Molio samt formændene for henholdsvis faggruppen og
organisationsgruppen deltager som observatører i repræsentantskabets møder.
Repræsentantskabet mødes mindst 3 gange om året.
1. Møde i forbindelse med kongressen i januar. Her skal repræsentantskabet behandle
- budget og andre økonomiske forhold
2. Møde i marts/april, hvor repræsentantskabet skal
- forestå evaluering af seneste års kongres
- tage beslutning om beretning og eventuel ekstern rapportering af det seneste års
Circular Build Forum.
- vælge formand/næstformand
- udpege 2 medlemmer til faggruppen, herunder formanden
- udpege et medlem til organisationsgruppen
- godkende tid og sted for den årlige kongres
- tage beslutning om omfang af eventuel udstilling under kongressen
- godkende det foreløbige budget for næste kongres
- fastlægge andre overordnede retningslinjer for det løbende års CBF
- godkende foreløbigt regnskab for det seneste års kongres
3. Møde i august afholdes som webmøde, og her skal repræsentantskabet:
- godkende beretning og endeligt regnskab for det foregående års CBF
- fastlægge endelige rammer for det løbende års CBF, herunder budget og markedsføringsaktiviteter samt deltagergebyrer
For at sikre, at CBF fremstår som en sammenslutning for hele byggesektoren, går formandskabet som udgangspunkt på skift mellem de deltagende organisationer.
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Det er det siddende repræsentantskab, der vurderer og tager stilling til optagelse af
nye medlemmer i CBF’s repræsentantskab.
Repræsentantskabsmøder er beslutningsdygtige, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er
repræsenteret. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Repræsentantskabet hæfter ikke
økonomisk for CBF.
Formanden foranlediger dagsorden for Repræsentantskabets møder udsendt med
mindst 2 ugers varsel.
Molio er honoreret sekretariat for Repræsentantskabet og skal senest 2 uger efter et
repræsentantskabsmøde fremsende referat fra mødet. Ekstra møder kan indkaldes efter ønske fra formanden eller mindst 3 medlemmer af Repræsentantskabet.
6.2 Faggruppen
Repræsentantskabet etablerer en faggruppe, der har ansvaret for det faglige indhold i
arrangementer afholdt af CBF. Faggruppen og denne formand udpeges af repræsentantskabet og omfatter repræsentanter fra alle dele af sektoren
Faggruppen har til opgave:
- at forestå det faglige indhold af CBF
- at holde kontakt til foredragsholderne
- at sikre koordinering mellem det faglige indhold og tilknyttede mødeaktiviteter fra
andre fora, der anvender CBF som ramme for deres aktiviteter
- at sikre fagligt samspil til eventuel udstilling
- at sikre kvaliteten af faglige indlæg og workshops
- at sikre ledelse/styring af de faglige aktiviteter
- at forestå faglig rapportering fra CFB
Det faglige program styres af VCØB sammen med formanden og evt. en næstformand
for Faggruppen. VCØB er honoreret sekretariat for Faggruppen.
•
•
•
•

det faglige indhold opdeles i 10-15 forskellige fagområder
der indkaldes papers indenfor disse områder
der tilknyttes til hvert fagområde ca. 3 personer, der vurderer om de aktuelle
papers skal med på kongressen
faggruppen holder et fælles møde årligt i forbindelse med behandlingen og
deltager i et møde sammen med repræsentantskabet forbindelse med kongressen

Faggruppen mødes efter behov og kan udvides ad hoc af repræsentantskabet efter
indstilling fra faggruppen.
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6.3 Organisationsgruppen
Der etableres en organisationsgruppe, der varetager det daglige arbejde bestående af
Repræsentant udpeget af Repræsentantskabet
Repræsentant for Molio
Formand for faggruppen
Organisationsgruppen har til opgave
- at udarbejde budgetter og føre regnskab
- at forestå markedsføring
- at udsende invitationer
- at forestå kontakt til og forberede kontrakt med kursuscentre
- at forestå kontakt til og praktisk arrangement for evt. udstillere samt for de fora,
der vil benytte CFB som ramme for egne aktiviteter
- at varetage tilmeldinger og betalinger
- at forestå den praktiske gennemførelse af Circular Build Forum
- at varetage CBF's løbende administration
Organisationsgruppen mødes efter behov. Molio er betalt sekretariat for organisationsgruppen.
7. Økonomiske aspekter
CBF’s aktiviteter skal økonomisk hvile i sig selv og har som eneste indtægtsgivende aktivitet den årlige kongres - og afholder ikke kurser eller konferencer i årets løb.
Det forudsættes, at byggesektoren forvaltninger/virksomheder omkostningsfrit stiller
arbejdskraft til rådighed for planlægning og gennemførelse af CBF's aktiviteter, ligesom
alle betaler for at deltage i selve den årlige kongres.
Sidstnævnte gælder også foredragsholdere og udstillere. Journalister, som skal rapportere fra Circular Build Forum har gratis adgang til den faglige del af CBF. Repræsentantskabet kan fastsætte en specialpris for foredragsholdere og sessionsledere.
Der vil være mulighed for at deltage i én eller begge de dage hovedarrangementet varer. Hertil kommer eventuel deltagelse i særlige aktiviteter afholdt af andre fora i tilknytning til hovedarrangementet.
Repræsentantskabet kan fastsætte regler for afbestillingsgebyr. Det skal fremgå af indbydelsen og tilmeldingsblanketten.
CFB skal have opbygget en bufferkapital på mindst xxx.000 kr. Bliver bufferkapitalen
mindre, skal budgettet de efterfølgende år tilpasses, så der mindst er et overskud på
100.000 kr. indtil bufferkapitalen er retableret.
Aftaler med økonomiske forpligtelser indgås af Molio på vegne af CFB.
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Molio står endvidere som økonomisk garant for CBF’s aktiviteter over for tredjemand.
Evt. over- eller underskud fra CBF’s aktiviteter overføres fra et år til det næste. Der er
således tale om en non-profit aktivitet.
8. Molios pligter og rettigheder
MOLIO forpligter sig til at yde CFB sekretariatsbistand i henhold til Molios normale aftaleregler.
Molio forpligtes til at holde repræsentantskabet henholdsvis Molios bestyrelse orienteret om aktiviteter og beslutninger af fælles interesse.
Afslutning af samarbejdet mellem CBF og Molio kan ske gensidigt med 3 måneders varsel til udløbet af maj måned efter de regler, der fremgår af beslutningsreglerne for CBF
henholdsvis VEJ-EU. Ved en sådan afslutning deles et eventuelt akkumuleret overskud
ligeligt mellem CFB og Molio, mens MOLIO alene dækker et evt. underskud.
9. Circular Build Forum’s opløsning
CFB’s opløsning kan kun finde sted efter forslag fra repræsentantskabet og fordrer
mindst 2/3 tilslutning af et beslutningsdygtigt repræsentantskab.
Ved eventuel opløsning skænkes en eventuel formue til uddannelsesformål for byggesektorens medarbejdere.

10. Ændring af nærværende vedtægter
Ændring af nærværende vedtægter fordrer mindst 2/3 tilslutning af et beslutningsdygtigt repræsentantskab samt efterfølgende godkendelse af Molio's bestyrelse.

Vedtaget ved repræsentantskabsmøde i CØ-forum BYG
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Den

2021

xxxxx, formand for CØ-forum BYG

Godkendt ved møde i Molio’s bestyrelse

Den

2021

xxxxxx, formand for Molio
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