Medlemskriterier for AutoBranchen Danmark
AutoBranchen Danmarks formål er at samle, varetage og udvikle de faglige og økonomiske interesser for
virksomheder i autobranchen og hermed beslægtede brancher. Organisationen optager virksomheder
inden for lakerings-, rustbeskyttelses-, industrilakerings- og overfladebehandlingsbranchen og
virksomheder, der har til formål at sælge, servicere eller behandle motorkøretøjer, samt udstyr og
reservedele hertil. Organisationen består således af to sektioner: Salg og Eftermarked.
AutoBranchen Danmark er den største brancheorganisation inden for autobranchen og sætter en ære i at
repræsentere medlemmerne over for politikere, myndigheder, samarbejdspartnere, i medierne og andre
interessenter. Organisationen varetager erhvervs-, branche- og arbejdsmarkedsmæssige fagligt relevante
opgaver for medlemmerne.
For at blive medlem af AutoBranchen Danmark skal du som bilforhandler opfylde følgende kriterier.
Virksomheden skal:
•
•
•
•
•

Være drevet professionelt, seriøst og i overensstemmelse med god forretningsskik.
Efterleve afgørelser fra Ankenævn for Biler, jf. vedtægter for AutoBranchen Danmark.
Forpligte sig til at følge ABDK’s vedtægter og beslutninger som generalforsamlingen eller
bestyrelsen træffer.
Være i besiddelse af lovbestemte og gyldige tilladelser, der skal til for at udføre aktiviteter i den
pågældende virksomhed.
Må ikke være i betalingsstandsning eller under konkursbehandling.

Nye medlemmer får besøg af en af vores konsulenter.

For at blive medlem som autolakerer:
•

Autolakerere optages som medlemmer af AutoBranchen Danmark, hvis de driver
lakeringsvirksomhed.

Fælles for såvel salg som eftermarked er, at du som medlem af AutoBranchen Danmark kan:
•
•
•
•
•
•

Blive en del af et fællesskab som samler 1200 medlemmer på tværs af branchen.
Få juridisk assistance.
Benytte dig af fordelsaftaler.
Få tilbud om kurser og medlemsmøder.
Få løbende nyheder inden for branchen.
Anvende organisationens logoer så længe medlemskabet er aktivt. Dette sker efter første
kontingentindbetaling.

Kontingentet opkræves én gang i kvartalet.
Endvidere kan du vælge også at melde dig ind i AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF). På den måde
vil du drage fordel af arbejdsgiverforeningens store branchekendskab.

