FADK Nyhedsbrev nr. 4
Generalforsamling – nyt navn:
Den 29.4. afholdte Støtteforeningen Akkreditering Danmark generalforsamling, her blev der
besluttet følgende:
•
•
•

Navnet ændres til Foreningen Akkreditering Danmark FADK.
Kontingentet bliver fremover og gældende fra i år kr. 2500 pr. år. Der efterreguleres for
indeværende år.
Medlemskab af foreningen kræver, at man aktivt arbejder med kvalitetsarbejdet efter de
gældende standarder, som foreningen ejer og som tidligere lå i Akkreditering Danmarks regi,
eller at man aktivt deltager i udvikling af ny standard indenfor et af bestyrelsen godkendte
områder.

Vedtægterne er i sin helhed lagt på foreningens hjemmeside: www.akkreditering.dk. Det fulde
referat fra generalforsamlingen ligger samme sted.
Kontingent:
Der er for tiden ved at blive opkrævet den nye kontingent der er på kr. 2500 pr. år, dog fratrukket
allerede indbetalt kr. 100 som eksisterende medlem.
Steder der ønsker medlemskab af foreningen kan via hjemmesiden læse vedtægter og kan disse
tilsluttes, kan der sendes en mail til: info@akkreditering.dk, med angivelse af fulde navn og
adresse, samt kontaktperson.
Så sender vores administration en kontingentopkrævning.
Det er en forudsætning for fremtidig certificering, fornyelse af eksisterende certifikater, samt
opretholdelsen af eksisterende certificering, at man er medlem af foreningen og deltager aktivt jf.
vedtægterne.
Fremtid og drift:
Den daglige drift har foreningen udliciteret til Bureau Veritas, som pt. er i gang med at forberede
sig på opgaven. Bureau Veritas arbejder konkret og på fuldtid pr. 1.8.2015.
Alle steder der har været certificeret eller der er i gang med en certificering vil blive kontaktet.
Alle gamle certifikater skal udskiftes med nye og gældende.
Det betyder også, at alle skal genkøbe sine standarder, da foreningen skal have midler ind, fordi vi
jo har købt disse af konkursboet. Det koster kr. 1000,- + moms pr. standard.
Den organisatoriske standard er nu en integreret del af de øvrige standarder, derfor betales der
ikke særskilt for denne.
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Alle skal følge nedennævnte forretningsgang for at sikre den rigtige gang på standarder:
1. Betal kontingent til FADK.
2. Send en mail til info@akkreditering.dk , med oplysning om hvilke standarder I vil have lov til at
bruge.
3. Formanden fremsender standarderne som pdf med navn på sted og FADK’s nye logo
4. Formanden sender cc til FADK’s kasserer/administration, der særskilt fremsender en faktura
på kr. 1000 + moms pr. bestilt og leveret standard.
5. Bureau Veritas får besked om den leverede standard og tager efterfølgende kontakt og
overtager hermed opgaven som er:
• At udskifte certifikater (steder der fortsat har certificering nogle år endnu)
• At aftale certificering for steder der skulle recertificeres i perioden August 2014 til August
2015
• At certificere steder der ikke er certificeret men som i konkurstiden har arbejdet efter at
blive det.
• Der er aftalt en overgangsordning frem til 30. oktober 2015. I denne periode skal
ovennævnte ikke betale et engangsbeløb til Veritas for certificeringsarbejdet. Kun en
løbende månedlig omkostning.
6. Bureau Veritas fremsender faktura for den løbende omkostning jf. aftale, dette udregnes efter
forskellige faktorer, men tager udgangspunkt i antal standarder. Veritas tjekker, at man har fået de
korrekte standarder fra FADK.
Herefter indgår alle i en fast rutine med certificering og recertificering. Bureau Veritas holder
løbende dialog med stederne.
Foreningen Akkreditering Danmark – FADK, vil løbende udsende informationsbreve, samt afholde
netværksdage og møder.
Vi håber at denne model kommer til at virke, således at alle føler at vi har fået en god og
driftssikker model.
Bestyrelsen i FADK vil løbende være i tæt dialog med Bureau Veritas for at følge at ordningen
køre.
Vedhæftes fremsendes kontaktlisten over den nye bestyrelse.
Vi ser frem til at vores forening vokser sig stor, og at medlemmer arbejder aktivt for at vi bliver
flere. Sammen er vi stærkest.
Med venlig hilsen

FADK
Jakob Schiøtt
formand
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