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Code of conduct for Bygherreforeningens medlemmer  
Code of conduct beskriver retningslinjer for opførsel blandt medlemmer af Bygherreforeningen. Ret-
ningslinjerne skal ses i forlængelse af foreningens vedtægter og herunder særligt §2 om formål og §3 
om medlemskab (se herunder). 
 
Retningslinjer 
Foreningens medlemmer forventes at virke for foreningens formål dvs. til fremme af det professionelle 
bygherreerhverv. Medlemmer kan således engagere sig i den faglige debat om udviklingen af den 
professionelle bygherrerolle, men forventes at afholde sig fra usagligt at kritisere foreningen eller 
andre medlemmer i offentligheden.  
 
Deciderede salgs- og markedsføringsmæssige aktiviteter skal undgås ved Bygherreforeningens 
arrangementer for at sikre at sådanne aktiviteter ikke overskygger den faglige debat. Af samme årsag 
skal undgås aktiv hvervning af konkurrenters nøglemedarbejdere i forbindelse med Bygherreforenin-
gens aktiviteter. 
 
Endelig skal medlemmer selv ved henvendelse til foreningens sekretariat gøre opmærksom på de evt. 
habilitetsproblemer de som enkeltpersoner eller virksomhed kan have i forhold til de sager, som tages 
op af Bygherreforeningen, herunder i dialogen med myndigheder og andre interesseorganisationer i 
bygge- og anlægssektoren.  
 
Medlemmer forventes at virke for at opretholde Bygherreforeningens gode omdømme. 
 
Ved overtrædelse af ovenstående retningslinjer, kan medlemmer blive indkaldt til samtale med for-
eningens ledelse eller bestyrelse. I graverende tilfælde kan der være tale om eksklusion. 
 
Fra § 2 Formål 

� Foreningens formål er at fremme en positiv, samfundsansvarlig udvikling  i dansk byggeri, 
herunder en forbedring af kvalitet og produktivitet i bygge- og anlægssektoren … 

�  
Fra § 3 Medlemskab 

� Som medlemmer af foreningen optages statslige bygherrer, kommunale og regionale bygher-
rer, boligselskaber, byfornyelsesselskaber og forretningsførerselskaber, private bygherrer og 
bygningsforvaltere, bygherrerådgivere, ejendomsbesiddere med aktiv bygningsforvaltning 
samt øvrige bygherrevirksomheder, som udøver aktiv, permanent og professionel bygher-
revirksomhed  …  

� Bestyrelsen kan uanset foranstående beslutte, at en virksomhed eller person, der ansøger 
herom, optages som medlem. Beslutningen træffes ud fra et kvalificeret skøn, hvori indgår en 
vurdering af, om ansøgeren uden bindinger vil kunne arbejde for foreningens fo rmål , og 
om ansøgeren antages at kunne bidrage positivt til foreningens virksomhed. Bestyrelsen kan 
beslutte, at omfanget af sådant medlemskab begrænses.  

� Bestyrelsen kan ud fra tilsvarende vurdering beslutte, at medlemskab skal ophøre . 
  
 
 
 
 
 
 


