14. november 2006

Vedtægter for Vejsektorens Efteruddannelse
§1
Foreningens navn er Vejsektorens Efteruddannelse (VEJ-EU)
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Vejdirektoratet. Foreningens adresse er Vejdirektoratet i Fløng
Stk. 3. Foreningens medlemmer er Vejdirektoratet, Kommunernes Landforening,
Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og uddannelsesinstitutionerne
(AU/DTU/Ingeniørhøjskolerne).
§2
Foreningens formål er gennem uddannelsestilbud, seminarer og andre faglige aktiviteter at stimulere og fremme den vej- og trafikfaglige viden og udvikling i Danmark.
Stk. 2. Foreningen kan bistå vejsektorens virksomheder, institutioner og organisationer
med at tilrettelægge og gennemføre arrangementer med vej- og trafikfagligt indhold.
Stk. 3. Foreningen kan beslutte at forestå større arrangementer af vej- og trafikfaglig
karakter som f.eks. Vejforum, såfremt medlemmer af bestyrelsen eller en repræsentant
udpeget af bestyrelsen, indgår i arrangementsledelsen til sikring af foreningens økonomiske interesser. Bestyrelsens beslutning træffes i overensstemmelse med § 4, stk.
3.
Stk. 4. Foreningen kan, for at stimulere den vej- og trafikfaglige udvikling i Danmark,
yde støtte til studerende i vej- og trafikfagene ved uddannelsesinstitutionerne (AU/DTU/
Ingeniørhøjskolerne).
§3
Vejsektorens Efteruddannelse henvender sig til alle, der ønsker at dygtiggøre sig inden
for det vej- og trafikfaglige område.
§4
Foreningens højeste myndighed er bestyrelsen, der består af 9 bestyrelsesmedlemmer
udpeget af foreningens medlemmer:
• 3 udpeget af Vejdirektoratet, hvoraf den ene er formand.
• 3 udpeget af Kommunernes Landsforening
• 1 udpeget af Dansk Byggeri
• 1 udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører
• 1 udpeget af uddannelsesinstitutionerne (AU/DTU/Ingeniørhøjskolerne) ved
Ingeniøruddannelsernes lærere i vej- og trafikfagene (ILVT).
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Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 4 år, således at der hvert andet år udpeges henholdsvis 4 og 5 medlemmer.
Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er til stede på mødet. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt flertal af de fremmødte. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Beslutning i henhold
til § 2, stk. 3, kræver tilslutning fra 5 medlemmer. Beslutning om vedtægtsændringer
kræver tilslutning fra 7 medlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke økonomisk for foreningens virksomhed.
Bestyrelsesmedlemmernes arbejde er ulønnet. Der kan dog i forbindelse med møder
ydes rejsegodtgørelse efter statens regler.
§5
Foreningen administreres af et sekretariat, der står for den daglige ledelse af foreningens virksomhed under hensyntagen til dens formål og interesser. Bestyrelsen ansætter en sekretariatschef til at lede sekretariatet og bistå bestyrelsen.
Stk. 2. Sekretariatschefen ansætter efter aftale med bestyrelsens formand sekretariatets øvrige medarbejdere og har ansvaret for ansættelse af undervisere og eventuelt
løst tilknyttede konsulenter m.fl.
§6
Bestyrelsen holder 4 ordinære møder årligt. Der kan indkaldes til ekstraordinært møde,
hvis formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Stk. 2. Formanden udsender ved sekretariatschefen mødeindkaldelse og dagsorden
senest 8 dage inden bestyrelsesmødet.
Stk. 3. Sekretariatschefen deltager i bestyrelsesmøderne og har ansvaret for, at der
udarbejdes et referat af møderne.
Stk. 4. Sekretariatschefen kan, efter aftale med formanden, invitere relevante gæster
med til bestyrelsesmøder. Det skal så vidt muligt fremgå af mødeindkaldelse og dagsorden, hvem der er indbudt og hvilke dagsordenspunkter, invitationen vedrører.
§7
Foreningen skal økonomisk hvile i sig selv. Foreningen kan, efter aftale med bestyrelsen, afsætte midler til bl.a. udviklingstiltag, tiltag i forhold til undervisere og støtteforanstaltninger for studerende.
§8
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal foreligge senest to
måneder efter regnskabsårets afslutning. Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor.
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§9
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen og kan kun vedtages efter bestemmelsen om vedtægtsændringer, jf. § 4, stk. 3. Ved eventuel opløsning skænkes en eventuel formue til uddannelsesformål for vejsektorens medarbejdere.
§ 10
Vedtægter af 20. marts 2006 for VEJ-EU ophæves.
De reviderede vedtægter er vedtaget på møde den 9. oktober 2006 i den eksisterende
bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2007.
Fløng, den 18. november 2006
Jette Kastoft
Formand
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