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Navn, hjemsted og formål

§1

Foreningens navn er Danske Olieberedskabslagre (FDO), og dens hjemsted er Københavns Kommune.

§2

FDO er en selvejende institution. Medlemmerne har hverken krav på eller andelsret til
nogen del af FDO’s aktiver, og ingen af medlemmerne hæfter for FDO’s forpligtelser.

§3

FDO’s formål er at yde lagerdækning for olieprodukter og varetage opgaver i tilknytning
hertil efter den til enhver tid gældende lovbestemte olieberedskabslagerordning.

Stk. 2. FDO er udpeget som den centrale lagerenhed (CLE) i henhold til olieberedskabsloven og kan alene varetage opgaver, der er forenelige med opgaven som CLE. FDO skal
som CLE behandle medlemmer og ikke-medlemmer på objektivt, gennemsigtigt og ikkediskriminerende grundlag ved udførelse af opgaver i relation til lagerdækning. Stk. 2
bortfalder i sin helhed ved FDO’s ophør som CLE.

Stk. 3. FDO’s samlede virksomhed kan ikke have fortjeneste som formål, men de enkelte
aktiviteter skal - inden for rammerne af olieberedskabsloven, regler fastsat i medfør
heraf og vilkårene for udpegningen som CLE - baseres på markedsvilkår, f.eks. samarbejdsaftaler med andre parter om beredskabslagre og køb og salg af logistiske ydelser.

Stk. 4. FDO's ressourcer skal - inden for rammerne af olieberedskabsloven, regler fastsat
i medfør heraf og vilkårene for udpegningen som central lagerenhed - udnyttes bedst
muligt, bl.a. ved at overskydende mængder af olielagre og overskydende kapacitet af
lager- og transportanlæg kan stilles til rådighed for andre parter mod vederlag.
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Medlemmer

§4

Enhver virksomhed pålagt lagringspligt efter olieberedskabsloven har ret til at blive
medlem af FDO uanset størrelsen af virksomhedens lagringspligt og tidspunktet for lagringspligtens indtræden, medmindre virksomhedens forhold ville kunne danne grundlag
for eksklusion, jf. § 22.

Stk. 2. FDO kan ikke kræve betaling for optagelse af medlemmer eller for det løbende
medlemskab.

Stk. 3. Udmeldelse kan finde sted med 1 måneds skriftligt varsel.

Stk. 4. En virksomhed udtræder automatisk som medlem af FDO på det tidspunkt, hvor
virksomheden ophører med at have lagringspligt efter olieberedskabsloven.

Generalforsamlingen

§5

FDO’s højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang årligt i København inden udgangen af juni. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst
4 ugers varsel. Tidspunkt, dagsorden, indhold af forslag til behandling samt en oversigt
over stemmefordeling sendes pr. e-mail til de enkelte medlemmer. Tidspunkt og dagsorden offentliggøres også på FDO’s hjemmeside. Medlemmerne er forpligtede til at
sikre, at FDO har modtaget oplysning om rette e-mailadresse. Den i oversigten foretagne
fordeling af stemmerne lægges til grund for stemmeafgivningen på generalforsamlingen, medmindre et eller flere medlemmer inden 8 dage efter modtagelsen skriftligt har
protesteret over for bestyrelsen.

Stk. 2. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal
dette fremhæves i indkaldelsen.

Stk. 3. Forslag fra medlemmerne, bortset fra forslag til kandidater til bestyrelsen, jf. §
11, stk. 2, må være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 1. marts for at
komme til behandling på den ordinære generalforsamling.
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Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 2 medlemmer, hvis lagerandele tilsammen udgør mindst 10 % af samtlige medlemmers lager-andele. Indkaldelse hertil skal inden 14 dage derefter ske med mindst 8 dages varsel.

§6

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om FDO’s virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelsen.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

§7

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater, medmindre dirigenten foretrækker at henskyde spørgsmålet til generalforsamlingens afgørelse. Stemmeafgivningen sker skriftligt, medmindre
forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.
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§8

Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

Stk. 2. Hvert medlem har én stemme for hver 2 hele procentpoint eller del deraf, som
medlemmets aktuelle lagringspligt udgør af medlemmernes samlede aktuelle lagringspligt, dog højst 10 stemmer pr. medlem.

Stk. 3. For medlemmer, der tilhører samme koncern, jf. selskabslovens § 6, beregnes
stemmetallet under ét, dog således at disse medlemmer samlet kan have højst 10 stemmer. Medlemmerne udpeger blandt sig et medlem, som på deres vegne udøver stemmeretten.

§9

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres, bortset fra valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 12, ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke
efter almindelige retsregler eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflertal.

Stk. 2. Til vedtagelse af beslutning om FDO’s opløsning eller ændringer af vedtægterne
kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen,
og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af samtlige
stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget
med mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage
en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de
afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer.

Stk. 3. Der kan afgives stemme ifølge skriftlig fuldmagt.

Stk. 4. Fuldmagter til at møde på den første af de i stk. 2 nævnte generalforsamlinger
skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også
med hensyn til anden generalforsamling.

Stk. 5. Beslutning om FDO’s opløsning eller om ændring af vedtægterne skal godkendes
af ministeren for at være gyldig.
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§ 10

Over det på generalforsamling passerede indføres beretning i en hertil af bestyrelsen
autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og referenten.

Stk. 2. Bestyrelsens beretning om FDO’s virksomhed i det forløbne år og den godkendte
årsrapport skal indsendes til ministeren og offentliggøres på FDO’s hjemmeside.

§ 11

FDO ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. For
hvert bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen en suppleant, der indtræder i
bestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmets forfald eller udtræden.

Stk. 2. Hvert medlem af FDO kan fremsætte forslag til kandidater til hvervene som bestyrelsesmedlem og suppleant. Forslag herom skal være bestyrelsen i hænde senest 3
uger før generalforsamlingen, og det påhviler bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamling pr. e-mail at tilsende hvert medlem en liste med oplysning om navn på hver
enkelt kandidat og på den medlemsvirksomhed, hvori kandidaten er ansat.

Stk. 3. Valget af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen sker efter forholdstalsvalg på
følgende måde: Antallet af samtlige stemmer divideres med antallet af mandater, der
skal besættes af generalforsamlingen. Resultatet, afrundet nedad til nærmeste hele tal,
angiver hvor mange stemmer en kandidat skal opnå for at blive valgt. Hvert medlem får
udleveret én stemmeseddel for hver stemme, der tilkommer denne, forsynet med medlemmets navn. Herpå opfører medlemmet de opstillede kandidater i den rækkefølge,
hvori han ønsker dem valgt. Stemmesedlerne afleveres derefter til dirigenten, der gennemgår sedlerne og på en særskilt liste for hver kandidat, efterhånden som sedlerne
gennemgås, opfører, hvilke stemmer han har fået. Når en kandidat har fået så mange
stemmer, at han er valgt, slettes hans navn på de resterende stemmesedler.

Stk. 4. Har ingen eller ikke alle kandidater opnået det fornødne stemmeantal, er de
valgte, der har opnået de fleste stemmer. Står stemmerne lige, afgøres det ved en af
dirigenten foranstaltet lodtrækning, hvem der er valgt.

Stk. 5. Såfremt en eller flere af de på generalforsamlingen valgte suppleanter ophører
med at fungere som suppleant, kan bestyrelsen ved enstemmighed i et bestyrelsesmøde
udpege en ny suppleant. Såfremt enstemmighed ikke opnås, anses spørgsmålet som udskudt til næste generalforsamling.
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Stk. 6. Med henblik på koordinering mellem bestyrelsen og myndighederne udpeger ministeren en tilforordnet til bestyrelsen samt en suppleant for denne. Ministeren kan når
som helst ændre de udpegede personer.

Stk. 7. Alle medlemmer skal snarest have meddelelse om ændringer af bestyrelsen, den
tilforordnede samt suppleanter herfor.

§ 12

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 11, stk. 5, og
hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand
og en næstformand. Hvis stemmerne står lige, gør formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme udslaget.

Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 4 medlemmer, respektive suppleanter, er til stede. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter afgår hvert år. Fratrædende medlemmer og suppleanter kan genvælges.

Stk. 3. For hvervet som bestyrelsesmedlem kan generalforsamlingen fastsætte et honorar.

§ 13

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af FDO’s anliggender.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer selv beslutning om alle sager af større betydning såsom principperne for fastsættelse af vederlag for lagerdækning, investeringsstrategi for FDO’s
formue, køb og salg af fast ejendom, gennemførelse af større friskninger, indgåelse af
længerevarende frisknings- og operatøraftaler, udarbejdelse af drifts- og investeringsbudgetter o. lign. Ved ”friskning” forstås udskiftning af lagringspligtige produkter med
nye lagringspligtige produkter, dels for at vedligeholde produkternes kvalitet, dels for at
sikre at produkterne opfylder lovgivningens krav.

Stk. 3. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives
af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. På det første bestyrelsesmøde
efter foretagen revision forelægges revisionsprotokollen, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrifter bekræfte, at de er gjort bekendt med
indholdet.
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Stk. 4. Bestyrelsen kan ansætte en eller to direktører til at lede den daglige drift og fastsætter vilkårene for deres antagelse og de nærmere regler for deres beføjelser.

Stk. 5. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

§ 14

FDO tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør eller af to direktører i forening.

Regnskabsår og revision

§ 15

FDO’s regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. FDO’s formue skal anvendes til fremme af FDO’s formål.

§ 16

Revisionen af FDO’s regnskaber foretages af en statsautoriseret revisor, der vælges af
generalforsamlingen for 1 år ad gangen ved simpel stemmeflerhed.

Budgetudarbejdelse

§ 17

Bestyrelsen udarbejder inden hvert regnskabsårs udløb et budget for FDO’s forventede
indtægter og drifts- og investeringsudgifter i det kommende regnskabsår, samt et overslag for de samme poster for de nærmest følgende fire år inden for rammerne af olieberedskabsloven, regler udstedt i medfør heraf og eventuelle vilkår for udpegning som
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CLE. I budgettet indarbejdes overslag over den nødvendige minimale likviditetsbeholdning til afholdelse af budgetterede og uforudsete udgifter i budgetperioden. Budgettet
skal i øvrigt opfylde de krav, som bestyrelsen til enhver tid måtte stille hertil.

Tavshedspligt

§ 18

FDO må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger og skal sikre, at
personer, der virker eller har virket for FDO, overholder de til enhver tid gældende regler
om tavshedspligt.

Vederlag og vilkår for lagerdækning

§ 19

FDO fastsætter - inden for rammerne af olieberedskabsloven, regler udstedt i medfør
heraf og eventuelle vilkår for udpegning som CLE – vilkår, herunder vederlag, for lagerdækning til virksomhederne.

Lagerdækningsaftaler

§ 20

FDO kan afdække lagringspligt i henhold til gældende regler ved at indgå lagerdækningsaftaler med andre virksomheder om, at disses overskydende lagre eller dele heraf kan
medregnes i FDO’s lagerdækning. Der kan indgås lagerdækningsaftaler med parter i andre lande, forudsat disse aftaler godkendes af de to landes myndigheder.
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Frigivelse af lagerbeholdninger fra beredskabslagre

§ 21

Frigivelse af lagerbeholdninger fra FDO’s beredskabslagre kan normalt kun ske ved et af
ministeren besluttet lagertræk. Udenfor sådanne tilfælde, herunder ved akutte katastrofesituationer og forsyningskriser, kan FDO søge ministeren om godkendelse af udlevering fra lagrene.

Stk. 2. Ved besluttet eller godkendt træk fra lagerbeholdningerne nedsættes en operativkomité, som varetager og træffer beslutning om strategi, metode og prispolitik for
frigivelsen.

Stk. 3. Operativkomitéen består af FDO’s formand og næstformand, to ledelsesrepræsentanter fra FDO samt en eller flere repræsentanter for ministeren.

Stk. 4. Dispositioner over lagre i en krisesituation foretages i henhold til olieberedskabsloven og anden relevant lovgivning. Vedtægterne eller bestyrelsens beslutninger indebærer ikke begrænsninger i ministerens dispositionsbeføjelser efter lovgivningen.

Eksklusion
§ 22

Et medlem, der ikke opfylder væsentlige forpligtelser overfor FDO eller efter lovgivningen, kan ekskluderes af generalforsamlingen.
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Voldgift

§ 23

Enhver tvist mellem FDO og ét eller flere af FDO’s medlemmer om forståelsen af disse
vedtægter eller om FDO’s og medlemmernes rettigheder og forpligtelser efter vedtægterne afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for Danske Voldgiftsinstitut.

Stk. 2. Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal – med mindre
andet følger af lovgivningen – ikke være offentligt tilgængeligt, og Parterne har tavshedspligt, for så vidt angår sagens behandling, herunder det under sagen passerede,
samt voldgiftsrettens kendelse.

Slutningsbestemmelse

§ 24

Ved ophør af den lovbestemte olieberedskabslagerordning har staten ret til at overtage
den del af FDO’s aktiver og passiver, som samlet omfattes af ophøret.

Stk. 2. Ved statens eventuelle salg, udlejning eller bortforpagtning af de fra FDO overtagne aktiver, jf. stk. 1, har FDO’s medlemmer fortrinsret til at købe, leje eller forpagte
disse, såfremt de af medlemmerne afgivne tilbud ikke er ringere end tilbud fra anden
side.

§ 25

Således som godkendt af Energistyrelsen den 12. oktober 2021 og vedtaget ved beslutning på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 27. september 2021.
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