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KLUBLOVE 

 
 

§ 1 Formålet med afdelingsklubberne er, at værne om de lokale interesser på arbejds- 

pladserne, at arbejde for orientering og oplysning, samt arbejde for, at de gældende 

overenskomster og sikkerhedsbestemmelser overholdes til fordel for medlemmerne. 

Klubberne skal være bindeled mellem medlemmerne og den lokale afdeling. 

 

§ 2 Ethvert medlem i 3F Als afdeling er medlem af en klub, og har ret til at del- 

 tage i klubbens møder. 

 

Ethvert 3F medlem, som arbejder under områdets valgte tillidsrepræsentant, er også 

medlem af dennes klub. 

 

§ 3 Klubkontingentet fastsættes af de enkelte Brancheområder på afdelingens ordinære 

generalforsamling. Alle Klubber indenfor en branche har ens kontingent.   

Afdelingens kasserer afregner, og indsætter klubkontingentet én gang pr. måned -  

på de enkelte klubbers konti - i Arbejdernes Landsbank.  

Pengene anvendes kun i klubbens interesse. 

 

§ 4 Klubbestyrelsen består af 3-7 medlemmer. Tillidsrepræsentanten er formand. 

 Tillidsrepræsentantens stedfortræder på arbejdspladsen er automatisk medlem af  

klubbestyrelsen. 

Sammen med en kasserer og evt. 2 bestyrelsesmedlemmer forestår disse 3-7 den 

daglige ledelse af klubben. 

Herudover vælges mindst 1 bestyrelsessuppleant, 2 bilagskontrollanter og 1 

Bilagskontrollantsuppleant. 

Klubarbejdet er ulønnet. 

 

§ 5 Tillidsrepræsentanten (formanden) vælges for 4 år ad gangen, evt. forslag til  

formand skal være indsendt til bestyrelsen senest 7 dage før klubbens årlige  

generalforsamling. 

Under forudsætning af, at den/de foreslåede modtager valget, afholdes der  

urafstemning i området, i modsat fald er tillidsrepræsentanten genvalgt.  

 Valget af tillidsrepræsentanten foregår efter de i overenskomsten skrevne regler. 

 

§ 6 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. 1 bestyrelsesrepræsentant samt 1 

 bilagskontrollant vælges det ene år, kasserer, 1 bestyrelsesrepræsentant samt 1 

 bilagskontrollant det andet år. Suppleanterne er på valg hvert år. 

Genvalg kan finde sted. 

Valgene afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

 

Stedfortræderen vælges/udpeges, valget foregår modsatte år af formandsvalget, i 

øvrigt efter samme regler. 

 



 

§ 7 Klubgeneralforsamlingen er øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt, og bekendtgøres ved opslag 

senest 21 dage før afholdelsen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet i henhold til 

ovenstående. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før klubgeneralfor-

samlingen. 

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

 

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det  

fornødent, eller når ¼ skriftligt anmoder herom. 

Den ekstraordinære generalforsamling er ikke beslutningsdygtig med mindre 

forslagsstillerne er til stede. Dette konstateres ved navneopråb. 

I ovennævnte tilfælde tilstiles bestyrelsen en skriftlig motivering, sammen med  

underskrifterne, af den/de sager, der ønskes behandlet. 

Ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres ved opslag 14 dage før afholdelsen. 

 

§ 9 Der føres protokol over klubgeneralforsamlinger og bestyrelsesmøder. 

Der fremlægges et, af bilagskontrollanterne kontrolleret regnskab på 

klubgeneralforsamlingen. 

 

§ 10 Bestyrelsesmøde afholdes ca. 1 gang pr. kvartal, eller efter behov. 

 Alle bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til møde. 

 

§ 11 Lovene kan kun ændres ved almindeligt stemmeflertal på afdelingens  

generalforsamling. 

 

§ 12 Klubberne må selv udarbejde vedtægter i forhold til Brancheområde. 

Disse må ikke stride mod den lokale 3F klub-, afdelings- og forbundets love. 

Branchesekretæren for området har ansvar for dette.  

  

 


