
VEDTÆGTER FOR SNEDKER-TØMRERNES BRANCHEKLUB 

  

§1: Navn; 

Klubbens navn er Snedker-Tømrernes Brancheklub 

  

§2: Medlemskab; 

Alle bygningssnedkere og tømrere der arbejder på ikke-permanente arbejdspladser eller bor i 

hovedstaden, kan blive medlem. 

  

§3: Formål; 

Klubbens formål er at samle bygningssnedker- og tømrersvende og -lærlinge for gennem 

diskussioner og aktiviteter at varetage denne gruppes interesser, såsom lønforhold, 

arbejdsforhold, uddannelse, forholdet til fagforeningen, landsbrancheklubben og forbundet. 

Klubben søger samarbejde med andre brancheklubber og fagforeninger indenfor byggefagene. 

Klubben informerer bl.a. via fagforeningens medlemsblad og hjemmeside. 

  

§4: Generalforsamling; 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt 
i oktober måned. Indkaldelse med forslag til dagsorden skal være medlemmerne og fagforeningen 
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse kan ske via fagforeningens 
medlemsblad. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen i ulige år 
vælges til bestyrelsen en formand, samt to bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen i lige 
år vælges en kasserer samt en næstformand og to bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for en 
toårig periode. Desuden vælges mindst én bestyrelsessuppleant. Generalforsamlingen fastsætter 
procedure for valg af et mæglingsudvalg og delegerede til årsmøde i landsbrancheklubben. 
Derudover vælges to bilagskontrollanter for to år ad gangen i henholdsvis lige og ulige år. Ved alle 
valg tilstræbes, at begge fag er repræsenterede. Fagforeningens og forbundets lønnede tillidsfolk 
kan ikke vælges. Bliver formand, næstformand eller kasserer ansat i fagforeningen, kan de dog 
genvælges en gang af en etårig periode. Bliver flere af disse tre ansat samtidig, kan kun én 
genvælges i en enkelt periode, på højst et år. 
En repræsentant fra de ansatte tømrer eller bygningssnedkere i fagforeningen, en repræsentant 

fra ungdommen samt en repræsentant fra tilknyttede faglige firmaklubber tiltræder bestyrelsen 

med stemmeret. Repræsentanten valgt af de ansatte skal godkendes på generalforsamlingen. På 

generalforsamlingen orienteres om hvilke firmaklubber, der har en plads i bestyrelsen. 

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet til klubben. Generalforsamlingen er 

beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Fagforeningens bygningsgruppeformand eller én 

ansat fra bygningsgruppen har mødepligt til generalforsamlingen. 

Formanden afholder beretning om brancheklubbens virke, hvori han også orientere om 

brancheklubbens engagement i associerede organisationer. Beretningen sættes til debat og 

endeligt til afstemning 



  

§5: Ekstraordinær generalforsamling; 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 30 medlemmer, der skriftligt 

anmoder om dette med motiveret dagsorden. Skriftlig indkaldelse, om muligt via fagforeningens 

medlemsblad, skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage efter anmodningen og senest en 

uge før den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun 

behandle de emner, som har givet anledning til mødet. Dog kan klubbestyrelsen føje flere punkter 

til dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de 

fremmødtes antal. Fagforeningens bygningsgruppeformand eller én person fra bygningsgruppen 

har mødepligt på den ekstraordinære generalforsamling. 

  

§6: Bestyrelsen; 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet. Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer 

kan indkalde bestyrelsen. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmers deltagelse og 

annonceres i fagforeningens medlemsblad. Dog har kun de valgte bestyrelsesmedlemmer 

stemmeret. Andre medlemmers taleret afgøres af bestyrelsen. Fagforeningen stiller 

sekretærbistand til rådighed. Ansatte, der deltager i klubbens møder, skal være bygningssnedkere 

eller tømrere. Foreningen tegnes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. 

Formand, næstformand og kasserer har hver især adgang til foreningens netbank, ved betalinger 

skal to ud af tre af de førnævnte godkende overførslen. Bestyrelsen kan ekstraordinært godkende, 

at formand, næstformand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens konto 

hver for sig. 

  

§7: Opløsning; 

Klubben kan kun opløses efter beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger. I 

tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler fagforeningen.  

 

Vedtaget på generalforsamlingen 12/10-2022 

 


