
 

 

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup 

og Omegn, 3F Kastrup 
 

 
 
 

§ 1. Navn 
 

Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn, i daglig tale 

3F Kastrup. 
 

 
§ 2. Hjemsted 
 

Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. 
 

 
§ 3. 3F Kastrups formål er at: 

 
• Organisere alle lønmodtagere, som arbejder inden for vores faglige 

organisationsområde. 

 
• Indgå kollektive overenskomster inden for vores faglige område. 

 
• Støtte kulturelle og politiske aktiviteter der fremmer medlemmernes interesser i 

overensstemmelse med bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger. 

 
• Arbejde for forbedring af medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, herunder 

arbejdsmiljø, uddannelse og sociale forhold. 
 

• Bistå medlemmerne i faglige sager med videre, der relaterer sig til 

arbejdsmarkedet. 
 

• Formidle relevante faglige og politiske oplysninger til medlemmerne, og sørge 
for at de tillidsvalgte på alle niveauer får tilbudt relevant uddannelse. 

 

• Hjælpe med at oprette faglige og politiske netværk, herunder faglige klubber på 
arbejdspladserne. 

 
• Arbejde for et demokratisk, solidarisk samfund. 

 

 
§ 4. Optagelse af medlemmer 

 
Stk. 1. Lønmodtagere der er fyldt 18 år, som arbejder på virksomheder, der ligger 
inden for afdelingens områder, og som i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i 

Fagligt Fælles Forbund, kan optages som medlemmer i afdelingen.  



 
Optagelse af arbejdsløse, samt personer uden for arbejdsmarkedet, kan ske efter de 

regler, der fastsættes af 3F hovedforbundet og/eller 3F Kastrups bestyrelse. 
 
Stk. 2. Lærlinge og ungarbejdere fra 13 til og med 17 år kan optages med forældres 

eller værges underskrift. 
 

Stk. 3. Medlemskabets gyldighed er betinget af, at fagbevægelsens formål samt 3F 
Kastrups og forbundets love ikke modarbejdes. 
 

Stk. 4. 3F Kastrup sikrer, at alle medlemmer har adgang til 3F Kastrups og forbundets 
love samt vedtægt for 3F’s A-kasse. 

 
 
§ 5. Kontingent 

 
Hvert medlem betaler kontingent til 3F Kastrup, fastsat af generalforsamlingen eller 

bestyrelsen samt de af forbundet og A-kassen vedtagne kontingenter. 
 

 

§ 6. Restancer og udmeldelse 
 

Stk. 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til 
enhver tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivning samt de af 3F forbundet 
fastlagte procedurer.  

 
Stk. 2. Ønsker et medlem at udtræde af afdelingen, skal ønsket herom fremsættes 

skriftligt. Ved udtræden af afdelingen kan der ikke gøres krav på afdelingens midler. 
 

 
§ 7. Rettigheder og pligter 
 

Stk. 1. Ethvert medlem har ret til at søge vejledning og hjælp i afdelingen i sager, der 
ligger inden for afdelingens formål og har relation til arbejdsmarkedet.  

 
Stk. 2. Medlemmer, der ønsker afdelingens hjælp i afskedigelsessager, skal henvende 
sig straks efter afskedigelsen er sket. 

 
Stk. 3. Det er obligatorisk for alle medlemmer på en arbejdsplads at være medlem af de 

arbejdspladsklubber, som er lovligt anerkendt af afdelingen. 
 

Stk. 4. Medlemmer bør ikke arbejde sammen med uorganiserede, uden at meddele det 

til afdelingen. 
 

Stk. 5. Medlemmer skal omgående indberette uoverensstemmelser med arbejdsgiveren 
til tillidsrepræsentanten/afdelingen. 
 

Stk. 6. Medlemmer, der under lockout eller strejke arbejder på en konfliktramt 
arbejdsplads, kan ekskluderes af afdelingen.  

 



Stk. 7. Medlemmer skal bidrage med alle de oplysninger om overenskomst-, løn- og 
øvrige arbejdsforhold, som afdelingen ønsker. 

 
Stk. 8. Medlemmer, der skifter adresse eller arbejdsplads, skal altid oplyse afdelingen 
om det eller ajourføre oplysningerne via elektroniske platform. Hvis det ikke er sket, og 

det fører til, at et medlem får indskrænket sine rettigheder, kan 3F Kastrup ikke gøres 
ansvarlig. 

 
Stk. 9. Medlemmerne hæfter ikke personligt for afdelingens gældsforpligtigelser. 

 

 
§ 8.  Overflytninger 

 
Medlemmerne kan overgå fra en afdeling til en anden eller fra et forbund, når 
medlemskabet er i orden, og der ikke er restancer.  

 
 

§ 9. Generalforsamlinger 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender og 

udgøres af de fremmødte. 
Kun generalforsamlingen kan vedtage og ændre afdelingens love. 

 
Stk. 2. Lovændringer er kun gyldige, såfremt 2/3 af de fremmødte har stemt for 
ændringerne. 

 
Stk. 3. Bestyrelsen sikrer betryggende adgangskontrol. 

 
Adgangsberettiget er ethvert medlem af afdelingen. 

Der kan endvidere inviteres gæster. Det oplyses ved mødets start. 
 

Stemmeberettiget er ethvert fremmødt, kontingentbetalende medlem. 

 
Stk. 4. Medlemmer under 18 år har ret til at stemme, men kan ikke vælges til daglig 

ledelse, kongresdelegeret eller bestyrelsen, hvor det kræves, at den valgte er 
personlig myndig. 

 

Stk. 5. For at få adgang og udleveret stemmemateriale skal der oplyses navn, 
arbejdsplads og personnummer. 

 
Stk. 6. Beslutninger truffet på lovligt indkaldte generalforsamlinger, er gældende for 
alle medlemmer uanset de fremmødtes antal. 

 
 

§ 10. Ordinær generalforsamling 
 
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år en tirsdag i marts måned. 

Normalt den anden tirsdag i måneden. Der indkaldes med mindst 30 dages varsel.  
 

Generalforsamlingen skal afholdes i lokalområdet. 



 
Stk. 2. Indkaldelse sker i afdelingens medier.  

Der udsendes desuden opslag til arbejdspladser med anmeldt 
tillidsrepræsentant/kontaktperson. 

 

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen afleveres skriftligt til 
bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal være 

forsynet med medlemmets fulde navn og adresse. 
Bestyrelsen kan stille forslag indtil 7 dage før generalforsamlingen.  

 

Stk. 4. Oversigt over indkomne forslag og regnskab for foregående år udsendes til 
arbejdspladser med anmeldt tillidsrepræsentant eller kontaktperson senest 7 dage før 

generalforsamlingen, og ligger samtidig til gennemsyn i afdelingen mindst 5 
åbningsdage før generalforsamlingen. 
 

Referatet fra foregående generalforsamling ligger til gennemsyn i afdelingen mindst 5 
åbningsdage før generalforsamlingen. 

 
Stk. 5. Forslag til udtalelser, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
afleveret skriftligt til bestyrelsen senest fredag kl. 12.00 ugen før 

generalforsamlingen. 
 

Stk. 6. En ordinær generalforsamling kan beslutte, at et indkommet forslag sættes til 
urafstemning blandt afdelingens medlemmer.  
 

Vedtagelse af forslag om urafstemning kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for 
forslaget om urafstemning.  

 
Stk. 7. Der vælges stemmeudvalg på 5 medlemmer og 2 suppleanter. 

 
Der vælges 2 billagskontrollanter og 2 suppleanter.  

 

Der vælges 2 fanebærere og 1 fanebærersuppleant. 
 

Valgperioden for disse valg er 1 år. 
 
 

§ 11. Valg af bestyrelse  
 

Stk. 1. Afdelingen ledes af bestyrelsen, som består af 1 formand, 1 næstformand, 1 
afdelingssekretær, 1 A-kasseleder og 12 bestyrelsesmedlemmer.  
A-kasselederen er ansat, men skal have mandatet godkendt af generalforsamlingen. 

 
6 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 

For formand, næstformand og afdelingssekretær er valgperioden 3 år.  
For øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgperioden 2 år.  
 

Stk. 2 
Formanden er på valg i 2021. 

Næstformanden er på valg i 2022. 



Afdelingssekretær er på valg i 2023. 
 

A-kasselederen ansættes af bestyrelsen, men skal have sit mandat godkendt på 
førstkommende generalforsamling, og derefter hvert 3. år 
A-kasselederen godkendes 2023, og derefter hvert 3. år. 

 
Stk. 3. Valg af formand, næstformand, afdelingssekretær og bestyrelsesmedlemmer 

sker ved urafstemning, hvis flere kandidater opstilles.  
Undtaget er valggruppemedlemmer jvf. stk. 5., hvor valget sker direkte på 
generalforsamlingen. 

 
Stk. 4. Afstemningen sker efter afdelingens regler om urafstemning. 

 
Stk. 5. Der skal altid være mindst ét bestyrelsesmedlem fra hver af følgende 
valggrupper: 

 
* Bygge- og Anlægsgruppen, Den Grønne Gruppe eller Transportgruppen 

Øvrige 
* Offentlige Gruppe  
* Transportgruppen, CPH  

* Renovationsbranche  
 

Der skal altid være mindst fire bestyrelsesmedlemmer fra følgende valggruppe: 
 
* Industrigruppen 

 
Valgruppemedlemmer vælges direkte på generalforsamling ved stemmeflertal i de 

respektive grupper. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ved urafstemning blandt 
alle afdelingens medlemmer 

 
Hvis en valgruppebestyrelsespost ikke benyttes af den pågældende gruppe, kan 
denne stå ledig eller sættes til på valgt blandt medlemmerne. 

Valgperioden for denne post er 1 år. 
  

Afstemning foretages af og blandt de fremmødte på generalforsamlingen. 
 
 

§ 12. Suppleanter 
 

Der vælges personlige suppleanter for hvert af de siddende bestyrelsesmedlemmer. 
Den personlige suppleant deltager i bestyrelsesmødet, hvis den, han/hun supplerer, 
melder afbud til to eller flere kommende bestyrelsesmøder. 

 
 

§ 13. Valg af suppleanter 
 
Stk. 1. Valg af personlige bestyrelsessuppleanter sker på generalforsamlingen ved 

almindeligt flertal. 
  

Suppleanterne vælges én ad gangen for hvert bestyrelsesmedlem. 



Valgperioden er 1 år. 
 

Stk. 2. Hvis en personlig suppleant indtræder i bestyrelsen, skal denne på valg som 
ordinært bestyrelsesmedlem ved førstkommende generalforsamling. 

 

 
§ 14. Ekstraordinære generalforsamlinger 

 
Stk. 1. Ekstraordinære generalforsamlinger holdes, når formanden eller bestyrelsen 
finder det nødvendigt, eller når 5% af afdelingens kontingentbetalende medlemmer 

fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. 
 

Stk. 2. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes i afdelingens medier. Der 
udsendes endvidere opslag til arbejdspladser med anmeldt tillidsrepræsentant/ 
kontaktperson.  

Indkaldelsen skal angive mødested, dato og dagsorden. 
 

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. 
 

Stk. 3. Mindst 75 % af de medlemmer, der skriftligt har begæret ekstraordinær 

generalforsamling skal være til stede, for at generalforsamlingen er lovlig.  
Hvis ovennævnte forhold ikke er opfyldt, skal dirigenten suspendere 

generalforsamlingen. 
 
 

§ 15. Tegningsregler 
 

Stk. 1. Den generalforsamlingsvalgte formand tegner afdelingen i alle anliggende med 
baggrund i bestyrelsens beslutninger – bortset fra ved køb, salg eller belåning af fast 

ejendom. Ved formanden forfald tegnes afdelingen af næstformanden eller 
afdelingssekretæren. 
 

Stk. 2. Køb, salg eller belåning af fast ejendom forudsætter forudgående beslutning i 
bestyrelsen eller på generalforsamling.  

 
Stk. 3. Bestyrelsen skal godkende en forretningsgang for afdelingens daglige 
økonomiske anliggender. 

 
 

§ 16. Daglig ledelse 
 
Stk. 1. Formand, næstformand, afdelingssekretær og A-kasseleder er afdelingens 

daglige ledelse (DL). 
 

Stk. 2. Økonomiansvarlig ansættes af bestyrelsen og deltager i DL møder efter behov. 
 

Stk. 3.  

Hvis formand, næstformand eller afdelingssekretær ikke opnår genvalg, eller hvis A-
kasseleder ikke opnår godkendelse, følges funktionærlovens bestemmelser om afsked 

og fratræden. 



Funktionærlovens bestemmelser er i øvrigt gældende.  
 

 
§ 17. Bestyrelsens opgaver og pligter 
 

Stk. 1. Bestyrelsen er afdelingens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. 
 

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder budgettet for afdelingen. 
 
Bestyrelsen fastsætter kontingent på følgende måde: 

Kontingentet procentreguleres med lønudviklingen blandt 3F Kastrups medlemmer jf. 
lønstatistik, og kroner/øre afrundes af bestyrelsen. 

 
Hvis bestyrelsen skønner, der er behov for ekstraordinære reguleringer af 
kontingentet forlægges dette for generalforsamlingen til beslutning. 

 
Bestyrelsen skal sørge for, at afdelingens midler og ejendomme er forsvarligt 

forsikret. 
 
Bestyrelsesmedlemmer forudsættes at være erhvervsaktive. 

 
Stk. 3. Udebliver et bestyrelsesmedlem 2 på hinanden følgende gange fra 

bestyrelsesmøder uden lovligt forfald træder han/hun ud af bestyrelsen, og den 
personlige suppleant indkaldes som ordinært medlem. 
 

Bestyrelsesmedlemmet kan forelægge en uenighed om lovligt forfald til bestyrelsen 
før udtræden træder i kraft. 

 
Stk. 4. Den økonomiansvarlige deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, men 

med taleret. 
 

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte at tilknytte observatører. Disse deltager i 

bestyrelsesmøder uden stemmeret, men med taleret. 
 

Stk. 6. Bestyrelsen ansætter den til enhver tid nødvendige arbejdskraft. 
 

 

§ 18. Kongresdelegerede 
   

Bestyrelsen vælger delegerede og suppleanter til 3Fs kongres, under hensyntagen til 
sammensætningen af afdelingens arbejdspladser og i henhold til forbundets love. 
 

Formand, næstformand, A-kasseleder og afdelingssekretær er automatisk delegerede 
til kongres og A-kassens delegeretmøde. 

 
Valgene gælder for en hel kongresperiode. 
 

 
§ 19. Brancheklubber 

 



Der kan oprettes brancheklubber. Brancheklubbernes love og aktiviteter må ikke være 
i modstrid med afdelingens love eller beslutninger. 

 
 

§ 20. Udvalg 

 
Stk. 1. På hver ordinær generalforsamling vælges et: 

 
• Arbejdsmiljø - og klimaudvalg på 5-7 medlemmer 
• Oplysnings- og aktivitetsudvalg på 5-7 medlemmer 

• Medie- og kommunikationsudvalg på 3-5 medlemmer 
• Uddannelses- og Arbejdsmarkedspolitisk udvalg på 5-7 medlemmer. 

 
Stk. 2. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udpeger bestyrelsen 
2 medlemmer til hvert udvalg. 

 
Stk. 3. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. 

 
Stk. 4. Udvalgenes opgaver er at foreslå og gennemføre aktiviteter inden for sit 
kommissorium. 

 
Stk. 5. Man kan kun være generalforsamlingsvalgt medlem af ét udvalg. 

 
Stk. 6. Valgperioden er 1 år.  

 

Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg efter behov. 
 

 
§ 21. Valgbarhed 

 
Stk. 1. Valgbar til samtlige poster er alle kontingentbetalende medlemmer, der er 
erhvervsaktive.  

 
Stk. 2. Valg til formand, næstformand, afdelingssekretær og bestyrelsen forudsætter 

personlig myndighed.  
 

 

§ 22. Regnskab 
 

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
Stk. 2. Afdelingens økonomiansvarlige skal føre regnskabet nøjagtigt og oplyse om 

samtlige indtægter og udgifter på en forståelig måde. 
 

Stk. 3. Alle kontante midler, ud over hvad der er nødvendigt til den daglige drift, skal 
indsættes i et pengeinstitut i afdelingens navn og efter anvisning fra bestyrelsen. 
Pengeinstituttet er som udgangspunkt Arbejdernes Landsbank. 

 



Stk. 4. Den økonomiansvarlige har ansvaret for, at kontingentafregningen sker 
rettidigt og at afdelingens forpligtelser bliver overholdt over for forbund og 

tredjemand. 
 
Stk. 5. Den økonomiansvarlige skal forelægge en skriftlig regnskabsoversigt og et 

budget for bestyrelsen ved hvert ordinært bestyrelsesmøde. Derudover skal der 
forelægges et revideret regnskab til godkendelse i bestyrelsen og på de ordinære 

generalforsamlinger. 
 
Skt. 6. Den økonomiansvarlige har pligt til at redegøre for regnskabet, hvis 

formanden, bestyrelsen eller revisorerne beder om det. 
 

 
§ 23. Revision og bilagskontrol 
 

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling vælger en statsautoriseret/registreret revisor 
efter indstilling fra bestyrelsen. 

 
Stk. 2. Afdelingens regnskaber revideres af det valgte revisionsfirma efter en skriftlig 
aftale mellem revisionsfirmaet og afdelingens bestyrelse. 

 
Bilagskontrol: 

Der udføres bilagskontrol af de generalforsamlingsvalgte repræsentanter. 
 
Stk. 3. Bilagskontrollanter og deres suppleanter skal være uafhængige af bestyrelsen 

og af den økonomiansvarlige. 
 

Stk. 5. Bilagskontrol skal blandt andet ske ved kritisk kontrol af bilag.  
 

Bilagskontrollanterne skal have udleveret alle nødvendige materialer. 
 
Referat af bilagskontrol forlægges skriftligt bestyrelsen på førstkommende møde efter 

kontrol. 
 

På den ordinære generalforsamling skal der mundtligt rapporteres 
om bilagskontrollanternes arbejde. 
 

 
§ 24. Lønninger, valgte og ansatte 

 
Stk. 1. Lønninger for valgte og ansatte i 3F Kastrup fastsættes i kollektiv 
lokaloverenskomst mellem bestyrelsen ved Lønudvalget og valgte/ansatte. 

 
Stk. 2. Valgte og ansatte, som på afdelingens vegne deltager i lønnet virksomhed, kan 

ikke samtidig oppebære løn i afdelingen. 
 

Stk. 3. Valgte og ansatte i 3F Kastrup må ikke have anden beskæftigelse som 

lønmodtager eller drive selvstændig virksomhed, uden bestyrelsens tilladelse.  
 



Tilladelse til ovennævnte forudsætter, at det ikke er i modstrid med arbejdet for 3F 
Kastrup. 

 
 
§ 25. Bod og eksklusion 

 
Medlemmerne er til enhver tid underkastet Fagligt Fælles Forbunds loves 

bestemmelser om “Bod og eksklusion af medlemmer”. 
 
 

§ 26. Foreningens ophør 
 

Foreningen kan kun nedlægges, hvis det vedtages med 2/3 flertal blandt de 
fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette ene 
punkt på dagsordenen, og det efterfølgende godkendes ved en urafstemning, hvor 2/3 

af medlemmerne stemmer for nedlæggelse. 
 

Hvis afdelinger ophører, overføres afdelingens midler og effekter til Fagligt Fælles 
Forbund. 
 

 
§ 27  Sammenlægning med andre 

 
Sammenlægning med andre fagforeninger/forbund kan ske efter vedtagelse med 
almindeligt flertal, på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.  

 
 

§ 28. Ikrafttræden 
 

Disse love er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. januar 2023. 

 


