
 
VILKÅR FOR MEDLEMSKAB - Vedtægter 

Nærværende vilkår er gældende for deltagelse i Danske BoligArkitekter. De enkelte deltagere i 

ordningen omtales herefter som ”deltagere”. Vilkårene kan revideres af Danske BoligArkitekter 

med tre måneders varsel, se også §3.  

 

§1 Formål 

Ordningens primære formål er at skabe øget livskvalitet for boligejerne ved at hjælpe dem med 

inspiration og rådgivning til større boligforbedringer. Ordningens primære virkemidler er at 

synliggøre fordelene ved at benytte arkitekter i forbindelse med disse forbedringer, og at skabe 

kontakt mellem boligejerne og arkitekterne. Ordningen er etableret af og drives i samarbejde 

mellem Danske Arkitektvirksomheder og Bolius Boligejernes Videncenter A/S.  

 

§2 Loyalitet  

Deltagerne er forpligtede til at arbejde for fremme af ordningens formål, og i eksterne 

sammenhænge at optræde loyalt i forhold til ordningen.  

 

§3 Kompetence- og adgangskrav  

Deltagelse i Danske BoligArkitekter kræver at man er ansat i eller ejer af en arkitektvirksomhed, 

der er medlem af DANSKE ARK. Øvrige krav for optagelse fremgår her. Danske BoligArkitekter 

kan løbende justere kravene for deltagelse, herunder dokumentationskravene. Nye krav vil således 

også være gældende for eksisterende deltagere.  

 

§4 Rådgivningsydelser  

Deltagelse i Danske BoligArkitekter indebærer, at man som udgangspunkt understøtter et 

standardiseret faseforløb i forhold til boligejerne, jf. afsnittet på hjemmesiden under 

Medlemsfordele, Danske BoligArkitekter, Medlemskab af Danske BoligArkitekter, Ydelser og 

faseforløb. Ønsker den enkelte deltager at afvige fra dette, skal det kommunikeres klart og aftales 

konkret med den enkelte boligejer. Deltagerne forpligter sig til at foretage synlig prissætning af 

deres rådgivningsydelser i henhold til principperne beskrevet i afsnittet på hjemmesiden under 

Medlemsfordele, Danske BoligArkitekter, Medlemskab af Danske BoligArkitekter, Ydelser og 

faseforløb. Dette er ufravigeligt.  

 

§5 Materiale på DanskeBoligArkitekter.dk  

Præsentation af deltageren og deltagerens projekter på ordningens hjemmeside kræver, at 

deltageren sørger for at publicere materiale om sig selv og sine projekter på 

DanskeBoligArkitekter.dk, i henhold til de til enhver tid gældende retningslinier fra Danske 

BoligArkitekter. 

 

§6 Deltagernes brug af DanskeBoligArkitekter.dk og MIT DANSKE ARK  

Deltagerne er forpligtet til at anvende DanskeBoligArkitekter.dk, og andre systemer som ordningen 

måtte introducere, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende anvisninger. Deltagerne 

skal bl.a. sikre, at kontaktoplysninger for deltageren og dennes medlemsvirksomhed altid er 

korrekte.  

 

§7 Design-linie  

Deltagerne får mulighed for – men er ikke forpligtet til - at benytte ordningens logo og designlinie. 

https://www.danskeark.dk/content/krav-til-medlemskab-danske-boligarkitekter


 
Såfremt logo og design-linie benyttes, er deltagerne forpligtet til at gøre dette i overensstemmelse 

med de til enhver tid gældende retningslinier for ordningen.  

 

§8 Evaluerings- og klageproces 

Ordningen omfatter en evaluerings- og klageproces, som synliggøres overfor kunderne. 

Deltagerne er derfor forpligtet til at indgå i disse processer. Endelig instans i dette forløb er 

Arkitektforeningens Retsudvalg og domstolene.  

 

§9 Ansvar  

Ansvaret for de ydelser som deltagerne leverer til kunderne, påhviler udelukkende deltagerne. Den 

enkelte deltager er således forpligtet til at holde Danske BoligArkitekter skadesløs for ethvert krav 

som måtte blive rettet mod ordningen, som følge af deltagerens rådgivning eller mangel på 

samme.  

 

§10 Følgegruppe  

Deltagerne vælger hvert år en gruppe på op til 10 repræsentanter, der indgår som sparringsgruppe 

til DANSKE ARK og Bolius med hensyn til drift af ordningen. Følgegruppen har rådgivende men 

ikke besluttende kompetence.  

 

§11 Udtræden af ordningen 

 Deltagere kan melde sig ud af ordningen med tre måneders varsel. Ved udtræden af ordningen 

fjerner Danske BoligArkitekter deltagerens profil og publicerede projekter fra ordningens 

hjemmeside, og deltageren afleverer/sletter alt udleveret og modtaget materiale. Herefter er 

deltageren ikke berettiget til at anvende ordningens logo m.m., eller på anden måde indikere 

deltagelse i ordningen  

Opfylder deltageren ikke længere kravene for medlemskab, fx hvis virksomheden ikke længere er 

medlem af DANSKE ARK eller hvis deltageren ikke længere er ansat på eller ejer af en 

virksomhed, der er medlem af DANSKE ARK, udtræder deltageren straks af Danske 

BoligArkitekter.  

En deltager kan dog opretholde sin tilknytning til ordningen, hvis der uden pause finder ansættelse 

sted i en anden tilknyttet virksomhed der er medlem af DANSKE ARK eller etableres egen 

virksomhed, som uden pause indmeldes i DANSKE ARK.  

 

Overtrædelse af nærværende vilkår kan medføre påtale til den enkelte deltager, og i gentagne eller 

grove tilfælde eksklusion. Eksklusion kan ske med øjeblikkeligt varsel, men foretages kun efter 

høring i følgegruppen. I forbindelse med eksklusion orienteres DANSKE ARK, som selvstændigt 

vurderer grundlaget for fortsat medlemskab af DANSKE ARK.  

Gentagne tilfælde af klagesager, der falder ud til kundernes fordel, betragtes som overtrædelse af 

ordningens formål, og er dermed eksklusionsgrundlag.  

 

På DANSKE ARKs hjemmesiden, finder du videre information om: 

• Kompetence- og adgangskrav 

• Ydelser og faseforløb 

• Publicering af materiale. 

https://www.danskeark.dk/content/danske-boligarkitekter

