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VEDTÆGTER 
 

FOR 
 

DANSKE SPEDITØRER 
  
 
 
 

§ 1 - Navn og formål 
 
Foreningens navn er Danske Speditører. For-
eningens hjemsted er København. Foreningens 
formål er som landsorganisation: 
 
-  at formidle lokalforeningernes og deres regi-

onale samarbejde samt at varetage medlem-
mernes interesser, herunder at repræsen-
tere erhvervet over for myndighederne og 
andre organisationer, 

 
-  at fremme forståelsen for erhvervet og dets 

samfundsmæssige betydning, 
 
-  at virke for sunde og loyale konkurrencefor-

hold inden for erhvervet, 
 
-   at tilbyde medlemmerne juridisk og faglig bi-

stand inden for branchens interesseområ-
der, 

 
-   at støtte og fremme uddannelsesvirksom-

hed til gavn for erhvervet og dets medarbej-
dere, 

 
-   at arbejde for implementering af en hen-

sigtsmæssig og anerkendt miljøpolitik i virk-
somhederne,      

 
-   at virke for en udbygning af relevante ser-

vicetiltag til gavn for Foreningens medlem-
mer, 

 
-   at holde medlemmerne orienteret om fag-

lige spørgsmål af fælles interesse via cirku-
lære, møder, kursusvirksomhed, og 

 
-   at afgøre faglige tvister. 

§ 2 – Nationalt og internationalt samarbejde 
 
Foreningen kan deltage i/samarbejde med en 
eller flere organisationer, efter hovedbestyrel-
sens vedtagelse heraf. 
 
Hovedbestyrelsen træffer beslutninger vedrø-
rende Foreningens medlemskaber. 
 
Stk. 2. Foreningen kan opfylde Foreningens for-
mål i overensstemmelse med § 1 ved at mod-
tage rådgivning og bistand fra en eller flere or-
ganisationer, som Foreningen deltager i, jf. stk. 
1. 
 
§ 2 a. Foreningen deltager i internationalt, fag-
ligt samarbejde. Hovedbestyrelsen træffer be-
slutning om Foreningens medlemskab af og 
samarbejde med internationale organisationer. 
 
Foreskriver en international organisations ved-
tægter, at Foreningens enkelte medlemmer er 
individuelle medlemmer, varetager Foreningen 
medlemskredsens interesser, herunder udø-
velse af stemmeret. Foreningens medlemmer 
repræsenteres af landsformanden, medmindre 
det pågældende medlem selv ønsker at vare-
tage medlemskabet. 
 
Foreningen repræsenteres i internationale or-
ganisationer af landsformanden og/eller For-
eningens direktør. 
 
Herudover kan hovedbestyrelsen udpege dele-
gerede til at repræsentere Foreningen i interna-
tionale organisationer. 
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§ 3 - Ordinære medlemmer 
 
Som ordinære medlemmer af Foreningen opta-
ges:  
 
A. Virksomheder, der i selskabsform som ho-

vederhverv driver transport- og speditions-
virksomhed i Danmark (hovederhverv).  

 
Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier:  
 
1. Virksomheden skal selv eller gennem sø-

ster- eller datterselskab drive speditions- 
og transportvirksomhed som hoveder-
hverv. 
 

2. Virksomheden skal udbyde sine tjenester 
på det frie transportmarked og må ikke i 
overvejende grad betjene egne koncern-
forbundne virksomheder. 
 

3. Virksomheden skal være anmeldt til Er-
hvervsstyrelsen og have aflagt regnskab 
for det første hele regnskabsår, der skal 
vise, at selskabet er konsolideret i betryg-
gende grad. 
 

4. Virksomhederne skal blandt medarbej-
derne have personer, der er uddannet som 
speditører svarende til minimum Speditør-
skolens grunduddannelse. 
 

5. Virksomheden skal nyde et godt om-
dømme i branchen og drive virksomhed på 
et højt etisk niveau. 

 
Hovedbestyrelsen kan efter rådslagning med lo-
kalforeningen dispensere fra kriterierne anført i 
punkt 1, 2 og 4. 
 
Kriterierne for medlemskab af Foreningen skal 
tillige være opfyldt under medlemskabet.  
 
Optages et medlem efter denne bestemmelse, 
hæfter ethvert selskab og de tilknyttede selska-
ber solidarisk over for Foreningen, herunder 
Garantifonden.  

Ordinære medlemmer deltager i Danske Spedi-
tørers Garantifond i henhold til de for fonden til 
enhver tid gældende vedtægter.  
 
  
B. Virksomheder, der i selskabsform som bi-

erhverv beskæftiger sig med speditions- og 
transportvirksomhed (bierhverv). 

 
Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier: 
 
1. Virksomheden skal være anmeldt til Er-

hvervsstyrelsen og have aflagt regnskab for 
det første hele regnskabsår, der skal vise, 
at selskabet er konsolideret i betryggende 
grad.  
 

2. Virksomheden skal have registreret spedi-
tionsvirksomhed som bierhverv i Erhvervs- 
styrelsen og udbyde sine tjenester på det 
frie transportmarked og må ikke i overve-
jende grad betjene egen koncernfor-
bundne virksomheder. 

 
3. Virksomheden skal blandt medarbejderne 

have personer, der er uddannet som spedi-
tører svarende til minimum Speditørernes 
grunduddannelse.  

 
4. Virksomheden skal nyde et godt om-

dømme i branchen og drive virksomhed på 
et højt etisk niveau. 

 
Hovedbestyrelsen kan efter rådslagning med lo-
kalforeningen dispensere fra kriterierne anført i 
punkt 2 og 3. 
 
Kriterierne for medlemskab af Foreningen skal 
tillige være opfyldt under medlemskabet.  
 
Optages et medlem efter denne bestemmelse, 
hæfter ethvert selskab og de tilknyttede selska-
ber solidarisk over for Foreningen, herunder 
Garantifonden.  
 
Ordinære medlemmer deltager i Danske Spedi-
tørers Garantifond i henhold til de for fonden til 
enhver tid gældende vedtægter.  
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C. Enkeltmandsvirksomheder, der som ho-
vedhverv beskæftiger sig med speditions- 
og transportvirksomhed i Danmark. 

 
Ansøgeren skal opfylde følgende kriterier: 
 
1. Virksomheden skal drive speditions- og 

transportvirksomhed som hovederhverv. 
 

2. Virksomheden skal være anmeldt til Er-
hvervsstyrelsen og have aflagt regnskab for 
det første hele regnskabsår, der skal vise, 
at virksomheden er konsolideret i betryg-
gende grad. Regnskabet skal være revisor-
påtegnet. 
 

3. Virksomheden skal have registreret spedi-
tionsvirksomhed som hovederhverv i Er-
hvervsstyrelsen og udbyde sine tjenester 
på det frie transportmarked og må ikke i 
overvejende grad betjene egne eller øvrigt 
ejede virksomheder. 
 

4. Virksomheden skal blandt medarbejderne 
have personer, der er uddannet som spedi-
tører svarende til minimum Speditørernes 
grunduddannelse. 
 

5. Virksomheden skal nyde et godt om-
dømme i branchen og drive virksomhed på 
et højt etisk niveau. 

 
Hovedbestyrelsen kan efter rådslagning med lo-
kalforeningen dispensere fra kriterierne anført i 
punkt 2 og 3. 
 
Kriterierne for medlemskab af Foreningen skal 
tillige være opfyldt under medlemskabet. 
 
Optages et medlem efter denne bestemmelse, 
hæfter enkeltmandsvirksomheden solidarisk 
over for Foreningen, herunder Garantifonden. 
  
Ordinære medlemmer deltager i Danske Spedi-
tørers Garantifond i henhold til de for fonden til 
enhver tid gældende vedtægter. 
 
 

§ 4 - Associerede medlemmer 
 
Som associerede medlemmer kan hovedbesty-
relsen optage andre end de i § 3 nævnte selska-
ber, herunder firmaer, foreninger, private eller 
offentlige institutioner indenfor transportbran-
chen eller med tilknytning til denne. Såfremt 
mindst to hovedbestyrelsesmedlemmer kræver 
det, skal optagelsen forelægges den ordinære 
generalforsamling, hvor optagelsens vedtagelse 
kræver 2/3 af de tilstedeværende stemmer. 
 
Nystartede virksomheder, eller virksomheder, 
der endnu ikke har aflagt regnskab for hele det 
første regnskabsår, kan optages efter denne be-
stemmelse, når   
 
1. Virksomheden er anmeldt til Erhvervssty-

relsen (hovederhverv og bierhverv),  
 
2. Virksomheden kan forevise en åbningsba-

lance, der dokumenterer, at virksomheden 
er konsolideret i betryggende grad (hoved-
erhverv og bierhverv), og endelig  

 
3. Hovedbestyrelsen vurderer, at virksomhe-

den i øvrigt opfylder de i § 3 A, punkt 1, 2, 
4 og 5 fastsatte optagelseskriterier (hoved-
erhverv) eller 

 
4. Hovedbestyrelsen vurderer, at virksomhe-

den i øvrigt opfylder de i § 3 B, punkt 2 og 
3 fastsatte optagelseskriterier (bierhverv). 

 
Opfylder virksomheden efterfølgende samtlige 
optagelseskriterier under § 3 A, punkt 1-5 hen-
holdsvis § 3 B, punkt 1-3, kan virksomheden ef-
ter skriftlig ansøgning optages som ordinært 
medlem af Foreningen i henhold til § 3 A eller 3.  
 
B.  
 
Associerede medlemmer har ret til at være re-
præsenteret på medlemsmøder og generalfor-
samling, hvor de har taleret, men ikke stemme-
ret. 
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Associerede medlemmer er pligtige at respek-
tere Foreningens vedtægter. 
 
Associerede medlemmer betaler samme kon-
tingent som ordinære medlemmer. 
 
 
§ 5 - Passive medlemmer 
 
Som passive medlemmer kan hovedbestyrelsen 
optage privatpersoner og/eller virksomheder 
med tilknytning til eller særlig interesse for spe-
ditions- og transportbranchen. 
 
Passive medlemmer har ret til at være repræ-
senteret på medlemsmøder og generalforsam-
linger, hvor de har taleret, men ikke stemmeret. 
 
Medlemmer af Foreningen, der er optaget in-
den den 1. juli 1996, kan, uanset virksomheden 
ikke drives i selskabsform, bevare medlemska-
bet. 
 
Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om, hvor-
vidt virksomheden opfylder kriterierne for med-
lemskab.  
 
Passive medlemmer er pligtige til at respektere 
Foreningens vedtægter. 
 
Kontingent for passive medlemmer fastsættes 
af generalforsamlingen. 
 
 
§ 6 - Æresmedlemmer 
 
Generalforsamlingen kan efter indstilling fra ho-
vedbestyrelsen udnævne æresmedlemmer af 
Foreningen. 
 
Som æresmedlemmer kan udpeges personer, 
der har ydet en særlig og ekstraordinær indsats 
for speditions- og transporterhvervet, herunder 
for Danske Speditører. 
 
 
 
 

§ 7 – Lokalforeninger  
 
Foreningen er organiseret med i alt 8 lokalfor-
eninger fordelt på følgende:  
 

• Padborg Speditørforening (6100 – 6599) 
 

• Esbjerg Speditørforening (6600 – 6899) 
 

• Speditørforeningen Lillebælt (5000 – 6099) 
og (7000 -7399) 
 

• Østjyske Speditører (8000 – 8999) 
 

• Danske Speditører Nord (9000 – 9999) 
 

• Danske Speditører Midtjylland (6900 – 6999) 
og (7400 – 7999) 
 

• Københavns Speditørforening (0800 – 4999) 
 

• Danske Luftfragtspeditørers Forening                     
                    
Lokalforeningerne har til formål at varetage 
særlige lokale interesser. Foreningens vedtæg-
ter skal godkendes af hovedbestyrelsen. 
 
Lokalforeningen skal arbejde for et øget kend-
skab til speditions- og transportbranchen og 
indgå i et snævert samarbejde med hovedbe-
styrelsen og sekretariatet i forbindelse med po-
litiske eller organisatoriske tiltag. 
 
Ordinære medlemmers filialer og afdelinger 
skal være medlem af den geografisk relevante 
lokalforening. 
 
Hovedbestyrelsen udarbejder i samarbejde 
med lokalforeningerne standardvedtægter gæl-
dende for den pågældende forening.  
 
Foreningens landsformand og Foreningens di-
rektør har ret til at deltage i lokalforeningens 
møder. 
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§ 8 - Indskud og kontingent  
 
Ved optagelse i Foreningen fordrer Foreningen 
at der betales et indskud og et årligt kontingent 
i henhold til Foreningens Indskuds- og kontin-
gentregulativ. Regulativet udgør en del af nær-
værende vedtægter. Generalforsamlingen fast-
sætter indskud samt minimum og maksimum 
kontingent for ordinære, associerede og passive 
medlemmer af Foreningen. 
 
 
§ 9 - Repræsentation & Stemmeret 
 
Ordinære, associerede og passive medlemmer 
kan deltage i Foreningens generalforsamlinger 
og medlemsmøder. 
 
Ordinære medlemmer har een stemme for hver 
hele tusinde kroner betalt kontingent. 
 
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. 
 
Associerede og passive medlemmer har ingen 
stemmeret. 
 
Ved afstemning i lokalforeningerne har den en-
kelte virksomhed én stemme. 
 
 
§ 10 - Kollegiale pligter 
 
Medlemmerne skal i enhver henseende handle 
i overensstemmelse med god speditørskik og 
have et højt etisk niveau. 
 
Medlemmerne er herunder forpligtet til på 
landsplan såvel som på lokalt plan at arbejde for 
en højnelse af virksomhedernes og erhvervets 
faglige niveau. 
 
 
§ 11 – Medlemspligter 
 
Det påhviler medlemmerne at tegne og vedlige-
holde en speditøransvarsforsikring. Forsikrin-
gen skal til enhver tid dække de forpligtelser og 

krav, der måtte kunne rejses over for virksom-
hederne. 
 
Medlemmerne er forpligtet til aktivt at arbejde 
for implementering af en miljøpolitik i virksom-
heden. 
 
Medlemmerne har pligt til på brevpapir og blan-
ketter m.v. at henvise til NSAB samt angive 
“Medlem af Danske Speditører”. 
 
 
§ 12 - Hovedbestyrelse og Formandskab 
 
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestå-
ende af 5-8 personer. Hovedbestyrelsen vælges 
i henhold til de i valgregulativet fastlagte be-
stemmelser, bilag 1. Ændringer i valgregulativet 
sker i henhold til vedtægternes § 22.  
 
Hovedbestyrelsen indkaldes af landsformanden 
eller direktøren efter behov. 
 
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst fem medlemmer er til stede.  
 
Ved stemmelighed er landsformandens stemme 
afgørende. 
 
Hovedbestyrelsen kan efter behov nedsætte 
stående eller ad hoc faglige udvalg. Udvalgenes 
sammensætning fastsættes af hovedbestyrel-
sen efter konsultation med udvalgets formand. 
 
Foreningens daglige ledelse varetages af en di-
rektør. Direktøren refererer direkte til hovedbe-
styrelsen, der skriftligt fastlægger retningslin-
jerne for Foreningens direktør. 
 
 
§ 13 - Tegningsret  
 
Foreningen tegnes af landsformanden og direk-
tøren i forening, eller af to bestyrelsesmedlem-
mer sammen med direktøren. 
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Ved formueadministration tegnes Foreningen 
af direktøren sammen med landsformanden el-
ler næstformanden. 
 
 
§ 14 – Generalforsamling  
 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed 
i alle Foreningens anliggender. Ordinær gene-
ralforsamling afholdes inden udgangen af maj 
måned. Der indkaldes ved skriftlig meddelelse 
til medlemmerne mindst fire uger forud. Alle 
forslag, som ønskes behandlet på generalfor-
samlingen skal senest to uger forud for general-
forsamlingen skriftlig anmeldes til hovedbesty-
relsen. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver 
tid indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 
otte dages varsel og skal indkaldes inden 14 
dage efter at mindst 25 ordinære medlemmer 
eller en lokalforenings samlede bestyrelse frem-
sætter skriftlig begæring derom. 
 
Til vedtagelse af foreliggende forslag kræves 
simpel majoritet af de tilstedeværende stem-
mer. 
 
Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de 
tilstedeværende stemmer. 
 
På den ordinære generalforsamling foretages: 
 
1. Valg af dirigent. 

 
2. Bestyrelsens beretning om Foreningens 

virksomhed i det forløbne kalenderår. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregn-
skab for Foreningen til meddelelse af de-
charge.  
 

4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til 
kontingentfastsættelse. 
 

5. Valg af hovedbestyrelse. 
 

6. Eventuelt valg af landsformand. 

 
7. Bekræftelse af valg af hovedbestyrelses-

medlem(-mer) samt suppleanter. 
  

8. Valg af statsautoriseret eller registreret re-
visor. 
 

9. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer- 
ne.   
 

10. Eventuelt. 
 
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent 
udenfor hovedbestyrelsen, inden- eller udenfor 
medlemmernes kreds. Dirigenten leder for-
handlingerne og afgør alle spørgsmål vedrø-
rende sagernes behandlingsmåde og stemme-
afgivningen. Skriftlig og hemmelig afstemning 
skal finde sted, når dirigenten eller fem ordi-
nære medlemmer forlanger det. 
 
 
§ 15 – Revision 
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revi-
sion af Foreningens regnskaber foretages af en 
af generalforsamlingen valgt statsautoriseret 
eller registreret revisor. 
 
 
§ 16 - Klagenævn 
 
Hovedbestyrelsen kan vedtage oprettelse af et 
klagenævn, for hvilket kunder kan indbringe 
klager over prisberegninger og forretningsme-
toder. Nævnet skal bestå af mindst tre medlem-
mer, der udpeges af hovedbestyrelsen. Det ene 
medlem skal være jurist, det andet hovedbesty-
relsesmedlem og det tredje en person, der re-
præsenterer kundekredsen. Der udarbejdes en 
forretningsorden for klagenævnet. 
 
 
§ 17 - Responsumudvalget 
 
Hovedbestyrelsen nedsætter et responsumud-
valg, der afgiver udtalelser om sædvaner på 
speditions- og transportområdet og om god 
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speditørskik. Udvalget består af tre til fem med-
lemmer, hvoraf to skal være speditører med er-
faring fra mangeårig virksomhed i branchen. Et 
af medlemmerne skal opfylde betingelserne for 
udnævnelse til dommer. Udvalget fastsætter 
selv sin forretningsorden. 
 
 
§ 18 - Tvister 
 
Medlemmer kan aftale at lade en faglig tvist af-
gøre i Foreningen. Responsumudvalget funge-
rer da som voldgiftsret i overensstemmelse 
med den til enhver tid gældende lovgivning 
herom. Afgørelserne er endelige, idet parternes 
indbringelse af sagen for voldgift i Foreningen 
anses for at være afkald på anlæg af retssag. I 
voldgiftskendelsen fastsættes også størrelse og 
fordelingen af de omkostninger, som skal beta-
les for voldgiftsbehandlingen. 
 
 
§ 19 - Klager over ukollegial adfærd 
 
Klager over et medlems ukollegiale adfærd kan 
af alle ordinære medlemmer indbringes for ho-
vedbestyrelsen. Klager skal indgives skriftligt. 
Hovedbestyrelsen kan fra begge parter forlange 
yderligere oplysninger og dokumenter til for-
holdets belysning, ligesom parterne kan indkal-
des til mundtlig forklaring. Skriftlig besvarelse 
skal være Foreningen i hænde i løbet af fjorten 
dage, såfremt fristforlængelse ikke er givet. Fin-
der hovedbestyrelsen klagen berettiget, afgø-
res klagemålet endeligt af hovedbestyrelsen i 
overensstemmelse med reglerne i disse ved-
tægter. Kendelse skal meddeles begge parter 
skriftligt og uden nævnelse af medlemsnavne 
refereres i landsformandens årsberetning. 
 
Er klagen rejst af eller imod et hovedbestyrel-
sesmedlem, kan vedkommende ikke deltage i 
behandlingen, men hovedbestyrelsen kan til-
kalde en suppleant, der sammen med den øv-
rige hovedbestyrelse pådømmer sagen. 
 
 
 

§ 20 - Bøder og eksklusion 
 
Hvis et medlem ikke overholder de i § 3 nævnte 
kriterier, eller i øvrigt handler mod Foreningens 
love eller formål, kan bestyrelsen på eget initia-
tiv eller efter klage fra et medlem: 
 
1. Give advarsel. 

 
2. Tildele irettesættelse. 

 
3. Pålægge bøde, som tilfalder Speditørsko-

len. 
 

4. Foretage eksklusion. 
 
 
§ 21 - Udmeldelse 
 
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig medde-
lelse til Foreningens sekretariat med mindst tre 
måneders varsel til udtræden ved kalenderårets 
udløb. 
 
Ved firmaophør, betalingsstandsning, konkurs 
eller likvidation ophører medlemskabet straks, 
idet pligten til betaling af kontingent for det på-
gældende år dog består. 
 
 
§ 22 - Forandringer i Foreningens love 
 
Forandringer i Foreningens love samt bestem-
melser om Foreningens opløsning eller fusion 
kan kun ske på en generalforsamling. Opløsning 
eller fusion af Foreningen kræver dog uændret 
vedtagelse af to på hinanden følgende general-
forsamlinger, hvoraf den ene skal være ordi-
nær. 
 
Disse vedtægter er senest ændret ved Forenin-
gens generalforsamling i Middelfart den 23. maj 
2019. 


