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§1
Ansøgning om optagelse i den kollektive sikkerhedsordning (KREATIVITET &
KOMMUNIKATIONs Sikkerhedsfond) rettes til KREATIVITET & KOMMUNIKATIONs
Kontroludvalg, jfr. § 5, af ordregivere i henhold til Annonceaftalen af 3. august 2015. Cvr. nr.
26549590.
a) Ordregiveren skal dokumentere sin soliditet ved at fremlægge et af en statsautoriseret
revisor revideret kontrolregnskab, jfr. § 6, der ikke må indeholde forbehold med hensyn til
manglende gennemgang af enkelte poster i kontrolregnskabet eller den til grund for
kontrolregnskabet liggende bogføring, og som skal vedrøre et regnskabsår, der er afsluttet
ikke tidligere end 6 måneder før Kontroludvalgets behandling af ansøgningen.
b) Der må ikke foreligge nogen klage over ordregiveren for manglende eller forsinket
opfyldelse af økonomiske forpligtelser inden for de sidste 12 måneder.
c) Ordregiverens indehaver(e) eller administrerende direktør må efter Kontroludvalgets skøn
nyde almindelig tillid og besidde evner til at administrere forretningsmæssigt forsvarligt.
Kontroludvalget er berettiget til at dispensere fra kravet i pkt. a) om, at der skal foreligge et
kontrolregnskab vedrørende et fuldt regnskabsår, såfremt Kontroludvalget finder, at det
foreliggende regnskabs- og budgetmateriale i øvrigt kan dokumentere ordregiverens
soliditet.
Meddelelse af sådan dispensation er betinget af, at den pågældende ordregiver afleverer
kontrolregnskab kvartalsvis samt i øvrigt opfylder de betingelser, som Kontroludvalget
måtte anse for nødvendige.
§2
Når Kontroludvalget har besluttet at godkende en ansøgning om optagelse, skal det straks udsende
meddelelse herom i anbefalet brev til samtlige medlemmer i den kollektive sikkerhedsordning.
Meddelelsen skal indeholde en oplysning om, at eventuelle indsigelser eller udmeldelser skal være
Kontroludvalget i hænde inden 14 dage efter meddelelsens udsendelse.
§3
Optagelse af et nyt medlem i den kollektive sikkerhedsordning træder i kraft 1 måned efter, at
meddelelse om Kontroludvalgets beslutning er udsendt til de andre medlemmer i den kollektive
sikkerhedsordning under forudsætning af, at ingen af de andre medlemmer i denne anledning har
fremført indsigelser, som giver Kontroludvalget anledning til nye overvejelser vedrørende den
trufne beslutning.
§4
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Ændringer i et medlems ejerforhold, herunder også optagelse af kompagnon(er), overtagelse af
tidligere kompagnon(er)s andel, eller ændring af den form under hvilken medlemmets virksomhed
drives, skal af det pågældende medlem af den kollektive sikkerhedsordning omgående meddeles det
i § 5 nævnte Kontroludvalg, som herefter tager stilling til spørgsmålet om medlemmets fortsatte
medlemskab. Tilsvarende gælder for medlemmer, i hvis omsætning eller status der sker væsentlige
ændringer i forbindelse med fx køb af anden ordregiver, fusion eller deling. De til sagens
behandling nødvendige oplysninger skal af medlemmet uden unødigt ophold forelægges
Kontroludvalget.

a)

§5
KREATIVITET & KOMMUNIKATIONs generalforsamling vælger for ét år ad gangen til
Kontroludvalget 4-6 af foreningens medlemmer samt en suppleant, der alle skal
repræsentere ordregivere, der er medlemmer af den kollektive sikkerhedsordning. Hverken
KREATIVITET & KOMMUNIKATIONs formand eller næstformand er valgbare til
Kontroludvalget.
Kontroludvalgets generalforsamlingsvalgte medlemmer udpeger i forening til udvalgets
formand en godkendt revisor. Formandens valg af stedfortræder skal godkendes af
Kontroludvalgets generalforsamlingsvalgte medlemmer. Kontroludvalgets formandskab
deltager ikke i beslutningerne. Disse træffes alene af udvalgets generalforsamlingsvalgte
medlemmer ved flertalsafgørelser. Såfremt der er stemmelighed, forelægges sagen
formanden (ved hans forfald næstformanden) for KREATIVITET & KOMMUNIKATION
til endelig afgørelse.
b) Det er Kontroludvalgets opgave at behandle og tage stilling til ansøgninger om
optagelse i den kollektive sikkerhedsordning (KREATIVITET & KOMMUNIKATIONs
Sikkerhedsfond), føre den løbende kontrol med medlemmernes finansielle stilling (især på
grundlag af de indsendte kontrolregnskaber og -erklæringer), overveje og stille forslag om
eventuelle forbedringer af kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger til varetagelse af
medlemmernes interesse, samt i øvrigt udføre de opgaver, der i henhold til de forskellige
aftaler vedrørende sikkerhedsstillelsesordningerne og KREATIVITET &
KOMMUNIKATIONs Sikkerhedsfond er henlagt til udvalget.
c) Kontroludvalgets adresse er: Kreativitet & Kommunikation (jf. dog
§ 6 a) hvis direktør fungerer som udvalgets sekretær, der efter aftale med udvalgets
formand indkalder til møderne og fører udvalgets protokol.
Kontroludvalget tegnes af formanden for Sikkerhedsfondens bestyrelse i forening med
KREATIVITET & KOMMUNIKATIONs direktør eller af to af de
generalforsamlingsvalgte medlemmer af Kontroludvalget i forening med KREATIVITET
& KOMMUNIKATIONs direktør.
d) Den løbende kontrol med medlemmerne, baseret på de indsendte kontrolregnskaber og
erklæringer m.v., jf. § 6, gennemføres i første række af udvalgets formand alene, og kun
kontrolregnskaber og -erklæringer, der efter hans mening ikke er fuldt acceptable, skal
forelægges det samlede udvalg. Forinden dette sker, skal formanden indhente det
pågældende medlems tilladelse. Hvis tilladelsen nægtes, meddeler formanden dette til
Kontroludvalget, hvorefter det påhviler Kontroludvalget at meddele de af den kollektive
sikkerhedsstillelsesordning omfattede blade, at den pågældende ordregiver ikke længere er
dækket af den kollektive sikkerhedsstillelsesordning.
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e) Udvalget er i øvrigt berettiget til at afkræve medlemmerne de til brug for kontrollen efter
udvalgets skøn nødvendige oplysninger. Såfremt sådanne oplysninger nægtes eller ikke
fremkommer til det af udvalget fastsatte tidspunkt, er udvalget berettiget til at meddele de
af den kollektive sikkerhedsordning omfattede blade, at den pågældende ordregiver ikke
længere er dækket af den kollektive sikkerhedsordning.
f) Såfremt udvalget skønner, at et medlems deltagelse i den kollektive sikkerhedsordning
påfører eller kunne tænkes at ville påføre de øvrige medlemmer en særlig risiko, er det
udvalgets opgave gennem forhandling med det pågældende medlem at søge gennemført,
enten at medlemmet træder ud af den kollektive sikkerhedsordning, eller at medlemmet
opfylder de betingelser, som udvalget anser for nødvendige for at eliminere den særlige
risiko. Såfremt denne forhandling ikke fører til et tilfredsstillende resultat inden udløbet af
den af udvalget fastsatte frist, skal udvalget meddele bladene, at den pågældende
ordregiver ikke længere er dækket af den kollektive sikkerhedsordning.
g) Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når 2 af de af generalforsamlingen valgte
branchekyndige medlemmer er til stede. Såfremt udvalget ikke er beslutningsdygtigt i et
vigtigt anliggende, der ikke kan opsættes, skal sagen af udvalgets sekretær forelægges
formanden (ved hans forfald næstformanden) for KREATIVITET & KOMMUNIKATION
til endelig afgørelse.
h) Der påhviler udvalget pligt til omgående at underrette KREATIVITET &
KOMMUNIKATIONs bestyrelse og Bladudgivernes Sikkerhedsudvalg (hos Danske
Medier) om enhver afgørelse, truffet af udvalget, der kan være af betydning for de nævnte
organer. I øvrigt har alle udvalgets medlemmer, herunder også suppleanter respektive
stedfortrædere samt dets sekretær, tavshedspligt med hensyn til, hvad de under deres
arbejde måtte erfare om medlemmernes forhold.
i) Omkostningerne ved udvalgets virksomhed dækkes på den måde, at Kontroludvalget ved
behandling af ansøgninger om optagelse eller andre sager, der vedrører enkelte medlemmer
i sikkerhedsordningen, selv fastsætter et rimeligt beløb, som det pågældende medlem skal
udrede, idet beløbet må opgøres på grundlag af den tid, som Kontroludvalget har anvendt
på sagen. Minimumshonorar for en optagelsessag andrager kr. 2.500,-.
Omkostningerne til revision og regnskabsmæssig gennemgang afholdes af KREATIVITET
& KOMMUNIKATIONs Sikkerhedsfond. Såfremt omkostningerne udgør mere end 25 %
af Sikkerhedsfondens årlige renteafkast, kan den overskydende del opkræves hos
medlemmerne.
Herudover betaler medlemmerne et årligt administrationsbidrag, der fastsættes af
KREATIVITET & KOMMUNIKATIONs ordinære generalforsamling. Årsbidraget
opkræves en gang om året i april måned og indbetales til KREATIVITET &
KOMMUNIKATIONs kontor inden den 1. maj.
§6
a) Medlemmerne i den kollektive sikkerhedsordning er pligtige til inden 3 måneder efter
deres regnskabsårs afslutning at indsende til Kontroludvalgets formand et af en
statsautoriseret revisor revideret kontrolregnskab, som ikke må indeholde forbehold med
hensyn til manglende gennemgang af enkelte poster i kontrolregnskabet eller den til grund
for kontrolregnskabet liggende bogføring (idet revisors underskrift også omfatter erklæring
om oplysninger fra forrige regnskabsår), samt senest 6 uger efter halvårets udløb en særlig
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kontrolerklæring (halvårserklæring), attesteret af en statsautoriseret revisor. Revisionspåtegninger af udenlandske revisorer godkendes af Kontroludvalget, når disse revisorers
uddannelse og ansvar ligger på linje med statsautoriserede revisorers stilling her i landet.
b) Såvel kontrolregnskabet, der indeholder oplysninger om årsregnskabet og status ved årets
begyndelse og afslutning, som kontrolerklæringen, der har til formål at underrette
Kontroludvalget - normalt alene repræsenteret ved dets formand, jfr. § 5 d - om, hvorvidt
der siden sidste kontrolregnskabs aflæggelse måtte være sket nogen forringelse i
medlemmets finansielle stilling, skal aflægges på de af Kontroludvalget godkendte
formularer, der indeholder de specifikationer, som udvalget anser for nødvendige for at
kunne gennemføre den løbende kontrol.
§7
Et medlem kan udmelde sig af den kollektive sikkerhedsordning med 12 måneders varsel til den 31.
december. Udmeldelsen sker ved anbefalet brev til Kontroludvalget. Medlemmet hæfter for
forpligtelser opstået inden udmeldelsen træder i kraft samt for selvskyldnerkautions forpligtelserne
for KREATIVITET & KOMMUNIKATIONs Sikkerhedsfond efter de i fondens statutter fastsatte
regler.
§8
Kontroludvalgets afgørelser kan af det pågældende medlem indankes for KREATIVITET &
KOMMUNIKATIONs bestyrelse til endelig afgørelse. Krav herom skal af den pågældende
ordregiver fremsættes umiddelbart efter, at det er blevet gjort bekendt med Kontroludvalgets
afgørelse. Indankning for bestyrelsen har ikke opsættende virkning.
§9
Denne medlemsaftale afløser generalforsamlingsbeslutning af 2.12.1960 med efterfølgende
ændringer, den 26.3.1993, i forbindelse med Annonceaftalerne af 29. februar 2000, den 27. marts
2012, 18. marts 2013 og 26. marts 2015.

Ovenstående medlemsaftale for KREATIVITET & KOMMUNIKATIONs Sikkerhedsfond tiltrædes
herved.

Sted:

______________________________

Dato:

______________________________

Medlem:______________________________
CVR nr.:_______________________________

Underskrift:_____________________________
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