
 

Vedtægter for Men’s Fashion World 
 

 

§1 

Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Men’s Fashion World (MFW). Dens hjemsted er København. 

 

Foreningen er medlem af Dansk Erhverv, og medlemmerne er underkastet de for Dansk 

Erhverv til enhver tid gældende regler og kontingentstruktur. Kontingentet til Dansk Erhverv 

opkræves særskilt. 
 

§2 

Formål 

Men’s Fashion World’s formål er: 
 

• at skabe de bedst mulige betingelser, hvor en fælles faglig indsats er af betydning for med-

lemmerne og for herretøjsbranchen, 

• at fremme, hævde og beskytte herretøjsbranchens og medlemmernes økonomiske interes-

ser i forhold til myndigheder, andre organisationer og medier m.fl., 

• at arbejde for dygtiggørelse af herretøjsbranchens aktører, herunder virksomheder, ejere 

og medarbejdere 

• at udbrede kendskabet til herretøjsbranchen og styrke medlemmernes forhold til myndig-

heder, andre organisationer og medier m.fl. 

 

for der igennem at understøtte og udvikle medlemsvirksomhedernes drift og økonomiske re-

sultater i en for disse og herretøjsbranchen positiv retning. 
 

§3 

Medlemmer 

Som aktive medlemmer kan optages: 
 

1. indehavere, herunder selskaber, af detailvirksomheder, der forhandler beklædningsgen-

stand til mænd og drenge, 

2. direktører, bestyrelsesmedlemmer og overordnede funktionærer i de nævnte virksomheder 

efter forslag fra den pågældende virksomhed, 
3. indkøbsforeninger, 
4. leverandører, 
5. andre med interesse for foreningens formål 

Der kan optages passive medlemmer uden stemmeret.  

§4 

Kontingent og medlemskab 

Bestyrelsen træffer beslutning om medlemskab og fastsætter kontingentet. 

I tilfælde af afslag på medlemskab kan ansøgeren indbringe afslaget for generalforsamlingen, 

som træffer en endelig afgørelse med 2/3 flertal blandt de i afstemningen deltagende med-

lemmer. 
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Udmeldelse skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til udløbet af et kalenderår. 

 

Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen ekskludere et medlem med 2/3 flertal 

blandt de i afstemningen deltagende medlemmer. 

 

Eksklusion kan bl.a. finde sted, når forfaldsdagen for kontingentet er overskredet med 6 må-

neder. Kravet på forfaldent kontingent bortfalder ikke ved eksklusion. Indmeldelse kan først 

ske igen, når kontingentrestancen er betalt. 

 

§5 

Generalforsamling 

 

Generalforsamlingen er Men’s Fashion Worlds højeste myndighed og vælger bestyrelsen. 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert andet år. Bestyrelsen fastsætter mødetidspunkt 

og sted. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal med 14 dages varsel med angivelse af 

dato og dagsorden. 

 

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling består af følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Godkendelse af regnskab 
4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 

 

Generalforsamlingen træffer beslutning med simpelt flertal, når ikke andet er angivet i ved-

tægterne. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

§6 

Ekstraordinær generalforsamling 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 

medlemmer fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden. 

 

Bestyrelsen skal udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter 

modtagelse af begæringen med angivelse af tid og sted for afholdelse af den ekstraordinære 

generalforsamling. 

 

§7 

Bestyrelse og formand 

Bestyrelsen består af indtil 6 medlemmer. Det bør tilstræbes, at bestyrelsens sammensætning 

dækker landets herretøjshandlere geografisk og med hensyn til tilhørsforhold til indkøbsfor-

eninger og kæder. 
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Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand / kasserer. Formanden vælges for 

en periode på 2 år og kan genvælges. 

Bestyrelsen afholder 2 årlige bestyrelsesmøder i forbindelse med modemesserne i Køben-

havn. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen 

træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de i afstemningen deltagende. I tilfælde 

af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

I tilfælde af frafald blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer, kan bestyrelsen supplere sig blandt 

foreningens medlemmer. Suppleringen skal godkendes ved førstkommende generalforsamling, 

så bestyrelsesmedlemmet indtræder på det afgående bestyrelsesmedlems plads. 
 

Bestyrelsen kan nedsætte specialudvalg. 

 
Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening. 

 

§8 

Sekretariat 

 

Dansk Detail er sekretariat for Men’s Fashion World. 

 

§9 

Regnskab og revision 

 

Regnskabsåret er kalenderåret. Generalforsamlingen vælger for 2 år en revisor til at revidere 

årsregnskabet og attestere beholdningernes tilstedeværelse. 
 

§10 

Vedtægtsændring og opløsning 

 

Vedtægtsændring kræver vedtagelse af 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmer på en 

ordinær generalforsamling. 

 

Opløsning af foreningen kræver vedtagelse af 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmer 

på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 måneders mellemrum. 

 
Et forslag om opløsning af foreningen skal også indeholde bestemmelse om fordelingen af 

foreningens formue. 

 

 
Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 2022
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