Garantiordning
for
Danske Borefirmaer

§1
FORMÅL
Garantiordningen er en del af Danske Borefirmaer, og er etableret med det formål, inden for rammerne af nærværende vedtægter, at stille sikkerhed for virksomhedsmedlemmernes færdiggørelse
af igangværende arbejder i tilfælde af rekonstruktion, konkurs eller akkord, forudsat at kurator/rekonstruktør ikke vælger at indtræde i igangværende kontrakter/aftaler, jf. § 2, 2. afsnit.
§2
DÆKNING
Foreningen stiller inden for kr. 250.000,- ekskl. moms garanti for virksomhedsmedlemmets færdiggørelse af igangværende arbejder, jf. § 1.
Ved arbejder forstås, boringer og her er omfattet vandforsyningsboringer og moniteringsboringer til
bestemmelse af vandreservoirets hydrauliske og kvalitetsmæssige egenskaber, geotekniske boringer
samt boringer til midlertidig sænkning af grundvandsspejl.
Undtaget er endvidere et virksomhedsmedlems eventuelle ansvar i forbindelse med andre aktiviteter,
herunder rådgivning.
§3
BETINGELSER
For at opnå dækning af garantiordningen kræver dette, at virksomhedsmedlemmet inden for de
første to år af medlemskabet i foreningen ikke er i kontingentrestance, at virksomhedsmedlemmet
skal have indbetalt det fulde bidrag til Garantiordningen og at der foreligger en skriftlig aftale, hvor
foreningens forbehold er gældende.
Foreningen indtræder i kontrakten/aftalen og overtager de hertil hørende rettigheder i forbindelse
med arbejdets færdiggørelse.
Garantiordningen dækker alene arbejder der udføres i Danmark (Færøerne og Grønland er ikke omfattet).
Virksomhedsmedlemmet skal til enhver tid være omfattet af en erhvervsansvarsforsikring, som omfatter brøndboring.

§4
INDSKUD
Virksomhedsmedlemmer betaler ved optagelse i foreningen indskud til Garantiforeningen, jf. foreningens vedtægter § 5. Indskud og betalingsfrist fastsættes af generalforsamlingen.
§5
ADMINISTRATION
Garantiordningen administreres af foreningens sekretariat under ansvar af foreningens bestyrelse.
Indestående på Garantiordningens konto er en del af foreningens formue og medtages i foreningens
regnskab, men kan ikke indgå til dækning af eventuelle underskud på foreningens øvrige konti.
For Garantiordningen udarbejdes særskilt regnskab og beretning i overensstemmelse med, og efter
samme regler som er gældende for foreningen. Regnskabet fremlægges ved foreningens årlige generalforsamling og revideres af foreningens revisor.
Udmelding eller eksklusion af foreningen medfører ikke krav på tilbagebetaling af betalt indskud til
garantiordningen.
§6
FREMGANGSMÅDE
For at opnå dækning skal foreningens bestyrelse anmodes herom. Dette skal ske straks efter indtræden af rekonstruktion, konkurs eller akkord.
Foreningens bestyrelse vil på baggrund af anmodningen vurdere, om betingelserne for dækning er
opfyldt.
Bestyrelsens beslutning er endelig.
§7
GARANTIORDNINGENS MIDLER
Garantiordningens midler skal efter bestyrelsens skøn anbringes således udbyttet bliver optimalt
med normal risiko for ordningens midler.
Såfremt foreningen opløses, vil Garantiordningens midler blive udbetalt i overensstemmelse med
foreningens vedtægter § 16.

§8
ØVRIGE BESTEMMELSER
Garantiordningen og det tilhørende indbetalte indskud følger virksomhedsmedlemmet i tilfælde af
helt eller delvist ejerskifte. Dette kræver dog, at virksomhedsmedlemmets nye ledelse kan godkendes i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 10.

---ooo0ooo--Ovenstående er vedtaget ved Danske Borefirmaers (Foreningens af Danske Brøndboreres) ordinære
generalforsamling den 21. september 2012.

Nærværende vedtægter erstatter vedtægter for Garantiordningen af 01.12.1991.
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