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DANSK ERHVERV

Dansk Erhverv og
Selveje Danmark  
Indmeldelsesskema

2. KONTAKTPERSONER
Information om virksomhedens indehaver/administrerende direktør.

FORTSÆTTER →

Firmanavn: CVR-nr.:

Firmaadresse: Postnr. og by:

Telefonnr.: Hjemmeside:

Virksomhedens e-mail:

Titel: E-mail:

Navn: Direkte nummer:

Er ovenstående kontaktperson i forhold til medlemskabet af Dansk Erhverv/Selveje Danmark?

Hvis nej, så anfør venligst den primære kontaktperson i forhold til medlemskabet af Dansk Erhverv/Selveje Danmark:

Titel: E-mail:

Navn: Direkte nummer:

Hvem kan Dansk Erhverv kontakte i HR-anliggender?

Titel: E-mail:

Navn: Direkte nummer:

Ja Nej

Faktura e-mail:

1. VIRKSOMHEDSDATA
Er der knyttet filialer til virksomheden udfyldes tilsvarende oplysninger om disse sammen med denne indmeldelse.

 (sæt kryds)



Dansk Erhverv og Selveje Danmark Indmeldelsesskema /  Dansk Erhverv   2 

3. MEDLEMSKAB AF FORENINGER, ORGANISATIONER ELLER LIGNENDE

4. KONTINGENTGRUNDLAG
Nyetablerede virksomheder skal bruge budgetteret lønsum og antal medarbejdere.

5. OVERENSKOMSTFORHOLD

6. ACCEPT AF VILKÅR FOR INDMELDELSE

FORTSÆTTER →

Er virksomheden medlem af en brancheforening?

Nej Hvis ja, hvilken:

Er virksomheden del af en markedsføringskæde, indkøbskæde, koncern eller lign.?

Nej Hvis ja, hvilken:

Anfør venligst antal medarbejdere i foregående kalenderår omregnet til fuldtidsansatte. Antal:

Anfør venligst antal beskæftigede personer i september måned foregående kalenderår 
(antal ansatte – ikke omregnet til fuldtidsansatte).

Antal:

Anfør venligst lønsum fra foregående kalenderår. Lønsum:

Har virksomheden overenskomst med HK, FOA, 3F, SL eller andre forbund? 

Nej Hvis ja, hvilke:

Har virksomheden modtaget overenskomstkrav fra et af disse forbund? 

Nej Hvis ja, fra hvilket forbund?: Hvornår:

Har virksomheden modtaget konfliktvarsel fra et af disse forbund?

Nej Hvis ja, fra hvilket forbund?: Hvornår:

Ovenstående vilkår accepteres (dato):

Firmastempel og underskrift:

1)   Jeg accepterer Dansk Erhvervs vedtægter samt kontingentregulativ som grundlag for kontingentopkrævningen.

2)  Dansk Erhverv har i forhold til Selveje Danmark to typer af medlemskab (Full-Service og Arbejdsgiver). Du vil blive kontaktet af 

Dansk Erhverv til en drøftelse af hvilket medlemskab, der er rigtig for jer. 

3)  Som medlem af Dansk Erhverv må det påregnes, at der lejlighedsvis udsendes e-mails om medlemsmøder, hvori der kan fore-

kommekrav om deltagergebyr. 

4)  Dansk Erhverv forbeholder sig ret til at udsende post og e-mails om indgåede rabatordninger samt andre kommercielle medlems-

fordele. E-mailadressen kan til enhver tid afmeldes. 

5)  Bekræftelse på modtagelse af vedtægter og accept af gældende udmeldelsesfrist på 6 mdr. til 30/6 et givent år.
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Supplerende oplysninger til indmeldelsesskemaet

B. KORT NYT OG KURSUS NYT
Kort Nyt udsendes lejlighedsvis ved relevant nyt. 

C. DANSK ERHVERV MAGASINET
Dansk Erhverv udgiver et magasin med fokus på aktuelle emner med relevans for vores medlemsvirksomheder.  
Ét eksemplar af magasinet bliver automatisk sendt til virksomheden.  

Ja tak, følgende personer i vores virksomhed ønsker at modtage Kort Nyt og Kursus Nyt pr. e-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Ønsker DE’s magasin (sæt kryds):

Titel: E-mail:

Navn: Ønsker DE’s magasin (sæt kryds):

Titel: E-mail:

Navn: Ønsker DE’s magasin (sæt kryds):

Titel: E-mail:

pr. post pr. mail

pr. post pr. mail

pr. post pr. mail

DANSK ERHVERV
Børsen
DK-1217 København K

www.danskerhverv.dk
medlem@danskerhverv.dk
T. +45 3374 6000

Hvis ikke anden kontaktperson er aftalt, sendes det udfyldte indmeldelsesskema med att.: Selveje Danmark til e-mail: 
kontakt@selveje.dk eller til nedenstående adresse.

A. NYHEDSBREV FRA SELVEJE DANMARK
Selveje Danmark udsender hver 14. dag et nyhedsbrev, målrettet såvel ledelse som bestyrelse, og som beskriver nye love og  
regler, aktiviteter i Selveje Danmark mv. Såfremt nyhedsbrevet er relevant for andre personer, kan de påføres her.

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:

Navn: Titel: E-mail:
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