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Navn, hjemsted og formål.

§ 1

Foreningens navn er Dansk Kollektiv Trafik (DKT). Binavn er Operatører i Kollektiv Trafik i 
Danmark. Foreningens engelske navn er Danish Public Transport Association.

§ 2

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 3

DKT’s formål er at varetage branchemæssige interesser for operatører i kollektiv trafik samt 
tilknyttede og relaterede mobilitetsfremmende transportformer med henblik på

- At varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser over for politiske beslutningstagere, 
myndigheder og meningsdannerne

- At fremme en sikker, konkurrencedygtig og bæredygtig vækst og udvikling for branchen
- At fremme de bedste politiske økonomiske og lovgivningsmæssige rammevilkår for

branchen.
- At fremme politisk forankring om konkurrenceudsættelse af operatørrollen på hele 

jernbanenettet
- At fremme forretningsmodeller og innovative løsninger, der øger sektorens attraktivitet i 

persontransportmarkedet. 
- At fremme en effektiv organisering af den kollektive trafik.

Formålet udmøntes gennem foreningens arbejdsgrundlag, der løbende revideres.

Foreningen er medlemsforening under DI.

Medlemskab.

§ 4

Som medlem kan efter skriftlig anmodning optages enhver operatør inden for kollektiv trafik samt 
tilknyttede og relaterede mobilitetsfremmende transportformer, såfremt operatøren opfylder 
lovgivningens krav og har behørig tilladelse i henhold til lovgivningens bestemmelser herom. 

Alle foreningens medlemmer skal være medlem af eller associeret til DI

Foreningen og dens medlemmer er underkastet de for DI til enhver tid gældende vedtægter og de af 
DI’s valgte ledelse fastsatte politikker og retningslinjer. Foreningens medlemmer er herunder 
forpligtet til at efterleve bestemmelserne om loyalitet under arbejdskonflikter, jf. bestemmelserne i 
DI’s vedtægter, § 5, stk. 4, 5 og 6.
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Ansøgning om medlemskab sendes til bestyrelsen, der endeligt afgør hvorvidt medlemskab kan 
opnås. Optagelse kan nægtes når særlige grunde taler herfor.

§ 5

Udmeldelse af foreningen kan kun ske til en 1. januar med mindst 6 måneders varsel. 

Der skal endvidere ske udtrædelse af DKT, når medlemsforholdet eller associeringsforholdet til DI 
ophører. Udtrædelsen regnes fra samme tidspunkt som udtrædelsen af DI. 

Et medlems slettelse fritager ikke den pågældende for forpligtelser med hensyn til betaling af 
skyldigt medlemsbidrag samt øvrige økonomiske forpligtelser indtil udgangen af den 
kontingentperiode, i hvilken slettelsen har fundet sted. Udmeldte medlemmer har intet krav på 
tilbagebetaling af indbetalt kontingent og intet krav på betaling af nogen del af DKT’s midler.

§6

Ved beslutning tiltrådt af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer kan et medlem af DKT, efter at 
være blevet hørt, fratages sit medlemskab. Der kan således ske eksklusion af operatører,

1) der overtræder DKT’s vedtægter,
2) der ikke efterkommer bestyrelsens beslutninger,
3) der ved dom, kendelse eller anden afgørelse er fundet skyldig i overtrædelse af gældende ret,
4) der ikke indbetaler kontingent rettidigt i henhold til § 7,
5) der efter ganske særlige forhold i øvrigt gør det påkrævet, at operatøren ekskluderes.

Efter fratagelsen af medlemskabet har operatøren intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller 
krav på DKT’s eventuelle formue.

Operatøren kan indbringe bestyrelsen beslutning om eksklusion for generalforsamlingen, der med 
2/3 af de tilstedeværende stemmer kan forkaste bestyrelsen beslutning. 

Kontingentberegning

§ 7

DKT’s bestyrelse indstiller forslag til retningslinjer for beregningen og opkrævningen af kontingent. 
Kontingentberegningen godkendes endeligt på den ordinære generalforsamling i forbindelse med 
godkendelsen af årsregnskabet.

Operatørerne har pligt til skriftligt at meddele DKT de fornødne oplysninger til brug for 
beregningen og opkrævningen af kontingent.

Såfremt operatøren ikke senest 10 dage efter skriftligt påkrav er afgivet, betaler det fastsatte 
kontingent, fortabes medlemskabet af DKT efter bestyrelsens endelige beslutning i henhold til § 6.

Kontingentet opkræves af DI.
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Generalforsamlinger.

§ 8

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Generalforsamlingen skal afholdes i Danmark.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1) Bestyrelsens beretning.
2) Godkendelse af årsregnskabet samt disponering af årets resultat.
3) Godkendelse af budget og kontingentberegning.
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5) Valg af revisor.
6) Indkomne forslag.
7) Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel ved meddelelse til 
samtlige medlemmer. 

Dagsorden med bilag, herunder indkomne forslag, sendes til samtlige medlemmer senest en uge før 
generalforsamlingen. 

Indkaldelse af generalforsamlingen, udsendelse af dagsorden med bilag mv. kan ske ved brug af 
elektronisk post.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, eller når 
bestyrelsen eller den valgte revisor finder det hensigtsmæssigt, eller hvis begæring herom 
fremsættes med tilslutning fra en tredjedel af foreningens samlede stemmer. Begæringen skal over 
for bestyrelsen fremsættes skriftligt og angive det emne, der ønskes behandlet. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages inden 14 dage efter begæringens 
modtagelse, og varslet må ikke overstige 14 dage.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, udsendelse af dagsorden med bilag mv. kan ske 
ved brug af elektronisk post.

§ 10

Ethvert medlem er berettiget til at begære bestemte emner, herunder forslag, behandlet på 
foreningens generalforsamlinger. 
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest to uger 
før den for generalforsamlingen fastsatte dato. Forslag om ændring af vedtægter eller foreningens 
opløsning må dog være bestyrelsen i hænde inden udgangen af april måned.

§ 11

Ethvert medlem er berettiget til at møde på generalforsamlingen.

Ethvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt give møde sammen med en 
rådgiver. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for 
længere tid end et år. Ingen fuldmagtshaver kan dog have mere end to fuldmagter.

§ 12

Ethvert medlem har forlods én stemme. Derudover har medlemmer en stemme for hver fulde 5000 
kr., der ifølge den sidst foretagne beregning jf. §7 i alt betales i årligt kontingent til foreningen.

Intet medlems stemmeantal kan dog overstige 1/5 af det samlede stemmeantal

§ 13

Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål 
vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Enhver stem-
meberettiget kan forlange, at afstemningen sker skriftligt.

§ 14

De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet 
udtrykkeligt er fastsat i lovgivningen eller disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed ved valg 
foretages ny afstemning. 

Til vedtagelse af forslag - til hvis vedtagelse der ikke i lovgivningen eller nærværende vedtægter 
kræves enstemmighed eller en særlig kvalificeret majoritet - om ændringer i foreningens vedtægter, 
fusion med andre foreninger, foreningens ophør eller om påbegyndelse af aktiviteter, der ligger ud 
over foreningens formål, kræves imidlertid, at forslaget tiltrædes af mindst to tredjedel af de afgivne 
stemmer.

§ 15

Om det på generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af forsamlingen trufne beslutninger, 
skal der snarest optages et kort protokollat, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand.

Bestyrelse og sekretariat.
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§ 16

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år. 
Genvalg til bestyrelsen kan finde sted.

Bestyrelsen, der består af indtil 11 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal sammensættes, så der tilstræbes en repræsentativ dækning af medlemskredsen.

Kandidater, der ønskes opstillet til valget, skal senest 3 uger inden generalforsamlingen anmeldes til 
DKT. 

Afgår et medlem af bestyrelsen i valgperioden, udpeger bestyrelsen et nyt medlem, der fungerer 
frem til næste generalforsamling. Det nye medlem skal så vidt muligt repræsentere den samme 
virksomhed, som det afgående medlem..

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt. 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen modtager intet honorar. 

                                                                            § 17

Foreningens sekretariat varetages af DI. 

§ 18

Bestyrelsen har den øverste ledelse af foreningens anliggender under ansvar for 
generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen skal tage stilling til om foreningens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarlig i 
forhold til foreningens drift.

Den daglige ledelse af foreningen varetages af sekretariatet i overensstemmelse med de af 
bestyrelsen givne anvisninger og retningslinjer.

§ 19

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand til i formandens forfald at træde i 
dennes sted. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af 
bestyrelsen eller sekretariatet kan forlange bestyrelsen indkaldt.



- 7 -

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige 
tilstedeværende medlemmer.

§ 20

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, 
heriblandt formanden eller næstformanden.

De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet 
udtrykkeligt er fastsat i forretningsordenen for bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed er for-
mandens (eller i dennes fravær næstformandens) stemme afgørende både ved valg og ved andre be-
slutninger.

§ 21

DKT tegnes af formanden eller næstformanden i forening med sekretariatslederen. DKT tegnes 
endvidere af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Regnskab og revision.

§ 22

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 23

Bestyrelsen indstiller budget og regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 

Foreningens regnskabsførelse varetages af DI, og regnskabet revideres af DI’s revisorer.

§ 24

Ingen medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af foreningen forpligtes 
og berettiges alene foreningen.

Foreningens ophør.

§ 25

Foreningens ophør kan kun vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i henhold 
til vedtægternes § 15 om kvalificeret flertal. 



- 8 -

Beslutter generalforsamlingen at foreningen skal ophøre, skal generalforsamlingen tillige træffe 
beslutning om, på hvilken måde aktiviteterne skal afvikles og hvorledes der skal forholdes med 
DKT’s eventuelle formue.

Voldgift.

§ 26

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer, hvoraf foreningens bestyrelse vælger et og den 
indklagede et medlem, medens de to voldgiftsmænd i fællesskab udpeger en formand, der skal 
opfylde betingelserne for at kunne beskikkes som dommer. Kan voldgiftsmændene ikke enes om 
valg af formand rettes henvendelse til præsidenten for Østre Landsret om at udpege denne. I øvrigt 
henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

*****

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21. juni 2016. 

Nikolaj Wendelboe, Arriva Danmark A/S

Peter Lanng Nielsen, Keolis Danmark A/S

Johnny Hansen, U-Move A/S

Flemming Jensen, Tide-Bus Danmark A/S

Thuri Didriksen, Metro Service A/S

Niels-Peter Nielsen, Nobina Danmark A/S


