
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
7. ordinære generalforsamling,  

 
tirsdag den 24. april 2018 

 
kl. 18.00 i Haslev Hallerne. 
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Ordinær generalforsamling i 3F Midt & Østsjælland 2018 
Tirsdag den 24. april kl. 18.00 i Haslev Hallernes Selskabslokaler, Stadionvej 6 i Haslev. 

 

 

Dagsorden: 

 

 1. Vedtagelse af forretningsorden. 

 

 2. Valg af dirigent. 

 

 3. Valg af referent. 

 

 4. Valg af stemmetællere. 

 

 5. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

 

 6. A-kassens beretning ved A-kasselederen. 

 

 7. Beretning fra lønudvalget. 

 

 8. Beretning fra bilagskontrollanterne. 

 

 9. Regnskab. 

 

10. Budget til orientering. 

 

11. Vedtægtsændringer 

 

12.  Indkomne forslag. 

 Ingen 

 

13. Valg i henhold til vedtægterne 

 Alle ordinære valg er for 2 år 

 

 Næstformand: 

 Tor Mathiasen 

 

 7 bestyrelsesmedlemmer: 

 Martin Larsen 

Jan Rasmussen 

Bjarne H. Jensen 

Morten B. Halse 

Claus Kaplov 

Nicolai B. Kristensen 

Ib Jørgensen 

 

Ekstraordinære valg til bestyrelsen for 1 år 

Ove Mikkelsen og Søren Lorentzen har valgt at fratræde. 

Der skal derfor vælges to for et år. 

 

2 suppleanter: 

Janne Jørgensen 

Lars Bradtberg 

 

1 bilagskontrollant 
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Steffen Larsen 

 

1 bilagskontrollantsuppleant 

Vakant 

 

14. Andre valg 

 

2 lønudvalgsmedlemmer 

Nicolai Kristensen 

Søren Lorentzen – genopstiller ikke 

 

Kongresdelegerede i 2019 

2 HB medlemmer er delegerede  

Tor Mathiasen 

Per Thomsen 

 

8 kongresdelegerede 

Vedtagelse af fordelingsnøgle grupperne imellem ud fra medlemssammensætningen 

i afdelingen: 

2 personer i Byggegruppen 

2 personer i Industrigruppen 

1 person i Transportgruppen 

1 person i Offentlig gruppe 

1 person i PSHR 

1 person i Grøn gruppe 

 

Heraf 2 iht. vedtægterne  

Randi Andersen - Byggegruppen 

Keld Pedersen – Grøn gruppe 

 

6 ordinære og 8 personlige suppleanter skal vælges: 

Bestyrelsen indstiller: 

Ordinær   Suppleant 

Byggegruppen  

Randi Andersen (iht. vedtægterne) Martin B. Larsen 

Nicolai B. Kristensen  Finn Sørensen 

 

 

Industrigruppen   

Peter Wittrock  Lars Fini 

Jette Træholt Nielsen  Tonni Birch 

 

Transportgruppen  

Henning Demuth Steffen Larsen 

 

Den Offentlige Gruppe  

Ib Jørgensen   Jonas Burmeister   

 

PSHR  

Annette Vestergård  Rosa Erdem 

 

Den Grønne Gruppe  

Keld Pedersen (iht. vedtægterne) Kim Knudsen 
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15. Eventuelt. 

 

 

Spisning kl. ca. 21.15 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 2 uger før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

Den endelige dagsorden, samt indkomne forslag, regnskab og budget, kan afhentes på 

kontorerne 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 
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Forretningsorden for generalforsamlingen 
3F Midt & Østsjælland 

 
§ 1  

a. Formanden (ved formandens forfald næstformanden eller det i anciennitet ældste 

bestyrelsesmedlem) åbner generalforsamlingen og beder om forslag til dirigent. 
 

b. Alle valg foregår ved almindeligt stemmeflertal. 

 
c. Dirigenten vælges ved håndsoprækning. 

 
§ 2  
Dirigenten påser at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 
§ 3  

Dagsordenen oplæses 
 
§ 4  

Valg af stemmeudvalg foretages. Afstemningen foregår ved håndsoprækning. 
 

§ 5  
Dirigenten eller medlemmerne kan stille forslag om afslutning med de indtegnede talere 

eller begrænsning af taletiden 
 
§ 6  

Afstemning om forslag foregår skriftligt, med mindre generalforsamlingen er indforstået 
med, at skriftlig afstemning under hensyn til forslagets karakter ikke er nødvendig. Der 

stemmes i så fald ved håndsoprækning. 
 
§ 7  

a. Ved valg af bestyrelse skal dirigenten efterlyse kandidater og oplyse hvem af de 
afgående tillidsmænd, der modtager genvalg. 

 
b. Der foretages skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater end der skal vælges. 

 

c. Suppleanter vælges særskilt. 
 

§ 8  
Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det 
foreliggende punkt. 

 
§ 9  

a. Har et medlem bedt om ordet til forretningsordenen, påser dirigenten, at medlemmet 
holder sig til denne, gør medlemmet ikke det, fratager dirigenten vedkommende ordet. 
 

b. Dirigentens afgørelser er endelige. 
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3F Midt & Østsjælland 
CVR-nr. 68 69 99 16 
 

 

 

Regnskabssammendrag for 2017 
 

 



 

Foreningsoplysninger m.v. 
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3F Midt & Østsjælland 

Foreningen 

3F Midt & Østsjælland 

Vibevej 10 - 12 

4100 Ringsted 

CVR-nr.: 68 69 99 16 

 

 

Bestyrelse 

Per Thomsen, formand 

Tor Mathiasen, næstformand 

Martin Larsen 

Jan Rasmussen 

Mette M. Hansen 

Morten B. Halse 

Bjarne Hernandez 

Ove Mikkelsen 

Hanne Hansen 

Finn Sørensen 

Jan Allen Hansen 

Claus Kaplov 

Nicolai B. Kristensen 

Ib Jørgensen 

Morten Skyum Dønkjær 

Søren Lorentzen 

Jesper H. Nielsen 

 

 

 

Revision 

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 

 

Pengeinstitut 

Arbejdernes Landsbank 

 



 

Ledelsespåtegning 
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3F Midt & Østsjælland 

Vi aflægger hermed foreningens årsrapport for regnskabsåret 01.01.17 – 31.12.17. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven  

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet 

giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling 

samt resultatet.  

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

 

Ringsted, den 9. april 2018 

 

 

Bestyrelsen 

 

 

Per Thomsen Tor Mathiasen Martin Larsen 

   

   

Jan Rasmussen Mette H. Hansen Morten B. Halse 

   

   

Bjarne Hernandez Ove Mikkelsen Hanne Hansen 

   

   

Finn Sørensen Jan Allan Hansen Claus Kaplov 

   

   

Nicolai B. Kristensen Ib H. Jørgensen Morten Skyum Dønkjær 

   

   

Søren Lorentzen Jesper H. Nielsen  

   

 

 



 

Den uafhængige revisors erklæring om 
regnskabssammendrag 
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3F Midt & Østsjælland 

Til medlemmerne i 3F Midt & Østsjælland 
 

Konklusion 

Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter resultatopgørelse for regnskabsåret 

01.01.17 - 31.12.17 og balance pr. 31.12.17, er uddraget af det reviderede 

årsregnskab for 3F Midt & Østsjælland for regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17.  

 

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er 

konsistent med det reviderede årsregnskab for 3F Midt & Østsjælland for 

regnskabsåret 01.01.17 - 31.12.17. 

 

Regnskabssammendrag 

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves efter 

årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og vores erklæring herom kan derfor 

ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab og vores revisionspåtegning 

på årsregnskabet. 

 

Regnskabssammendraget og det reviderede årsregnskab afspejler ikke 

indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores 

revisionspåtegning på årsregnskabet.  

 

Det reviderede årsregnskab og vores revisionspåtegning på årsregnskabet 

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 

05.04.18 på årsregnskabet. 

 

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget 

Ledelsen er ansvarlig for, at regnskabssammendraget er konsistent med det 

reviderede årsregnskab. 

 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle 

væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af 

vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810 om opgaver 

vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. 

 

 

Haslev, den 9. april 2018  

Beierholm 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

 

 

 

Dorte Grøndal Hansen 

Statsautoriseret revisor 



 

Resultatopgørelse 
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3F Midt & Østsjælland 

  Regnskab Regnskab Budget Budget 

  2016 2017 2017 2018 

  t.DKK DKK t.DKK t.DKK 

      

 Kontingentindtægter 14.770 14.200.042 14.534 13.525 

 Anden indtægt 254 1.305.606 316 316 

 Indtægter i alt 15.024 15.505.648 14.850 13.841 

      

 Administrationsbidrag 7 0 30 0 

 Personaleomkostninger 12.339 11.944.138 12.068 11.552 

 Administrationsomkostninger 720 741.348 640 779 

 Lokaleomkostninger 56 0 0 0 

 Aktiviteter 1.582 1.379.603 1.751 1.256 

 Ejendom netto 714 1.478.341 619 400 

 Tab  114 43.339 80 80 

 Udgifter i alt 15.532 15.586.769 15.188 14.067 

 Resultat før afskrivninger -508 -81.121 -338 -226 

      

 Afskrivninger  154 144.470 0 0 

 Resultat før finansielle poster -662 -225.591 -338 -226 

      

 Renteindtægter o.l. 78 40.057 33 36 

 Renteudgifter o.l. 0 35.855 -1 0 

 Resultat før andre 

driftsomkostninger 

-584 -221.389 -306 -190 

      

 Tab ved salg af ejendom 0 1.389.530 0 0 

 Årets resultat før skat -584 -1.610.919 -306 -190 

 Aktuel skat, indtægt 10 126 15 20 

 Årets resultat -594 -1.610.793 -321 -210 

 



 

Balance 
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3F Midt & Østsjælland 

 AKTIVER   

  31.12.17 31.12.16 

  DKK t.DKK 

    

 Grunde og bygninger 11.400.000 14.784 

  Materielle anlægsaktiver i alt 11.400.000 14.784 

 Anlægsaktiver i alt 11.400.000 14.784 

 Tilgodehavende kontingenter 135.392 140 

 Andre tilgodehavender 189.403 180 

 Foreningsskat 8.701 0 

 Mellemregning kontingent 386.231 487 

 Tilgodehavender i alt 719.727 807 

 Værdipapirer  1.815.744 1.834 

 Likvide beholdninger 2.581.805 787 

 Omsætningsaktiver i alt 5.117.276 3.428 

 Aktiver i alt 16.517.276 18.212 

    

 

 



 

Balance 
3F Midt & Østsjælland 

 PASSIVER   

  31.12.17 31.12.16 

  DKK t.DKK 

    

 Egenkapital 01.01.17 15.336.398 15.930 

 Årets resultat -1.610.793 -594 

 Egenkapital i alt 13.725.605 15.336 

 Feriepengeforpligtelse 1.232.218 1.221 

 Skyldige omkostninger 345.866 464 

 Anden gæld 151.185 128 

 Forudbetalte indtægter  1.062.402 1.062 

 Foreningsskat  0 1 

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.791.671 2.876 

 Gældsforpligtelser i alt 2.791.671 2.876 

 Passiver i alt 16.517.276 18.212 
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Vedtægter 
 

for 
 

 

Midt & Østsjælland 
Fagligt Fælles Forbund 
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§ 1 Fagforeningens navn. 
 

Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midt & Østsjælland 
 

§ 2 Hjemsted. 
 
 

Afdelingens hjemsted er: Ringsted Kommune 
 

 
§ 3 Formål. 
 

Afdelingernes formål er: 
 

1. At organisere alle i 3F Midt & Østsjælland som er beskæftiget indenfor Fagligt 
Fælles Forbunds område i Ringsted, Faxe, tidligere Stevns, tidligere Stenlille og 
tidligere Tølløse kommuner. Dog ikke beskæftigede indenfor det tidligere TIB 

område jvf. fusionsaftalen mellem 3F og TIB. 
Desuden at organisere alle murer-, stenhugger-, stukkatørsvende/lærlinge i 

tidligere Roskilde og Vestsjællands amter, med undtagelse af tidligere Fuglebjerg 
kommune. 
 

2. At fremme mulighederne for bedre løn og arbejdsforhold, herunder søge at oprette 
overenskomster med alle arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektive 

overenskomster. 
 

3. At bistå medlemmerne ved uoverensstemmelser med arbejdsgivere samt understøtte 

dem i forbindelse med lovligt varslede konflikter. 
 

4. At udføre et effektivt oplysningsarbejde.  
 

5. Virke for tillidsvalgtes og medlemmers uddannelse. 

 
6. At arbejde for oprettelse af klubber på arbejdspladserne. 

 
7. At yde støtte til kulturelle og politiske aktiviteter, der fremmer arbejderbevægelsens 

og medlemmernes interesser. 
 

8. At fremme og støtte gennemførelse af forbundets formålsparagraf. 

 
 

§ 4 Medlemmernes tilhørsforhold. 
 
Stk. 1 Medlemmerne er opdelt i 6 grupper: Industrigruppen, Den Offentlige Gruppe, 

Transportgruppen, Byggegruppen,  Privat Service, Hotel & Restauration, Den Grønne 
Gruppe. 
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§ 5 Optagelse af medlemmer. 

 
Stk.1. Afdelingen optager som medlemmer, lønmodtagere der er fyldt 18 år, og som 

arbejder på arbejdspladser der ligger inden for afdelingens geografiske område, og 
som i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse i Fagligt Fælles Forbund. 

Derudover optages lærlinge og ungarbejdere fra 13 til og med 17 år med forældres 
eller værges samtykke og i henhold til forbundets love samt Arbejdsmiljøloven. 
 

Stk. 2. Unge under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare i forhold til 
vedtægternes § 10 eller øvrige tillidshverv, når varetagelse af disse forudsætter 

personlig myndighed. 
 
Stk.3. Optagelse sker efter skriftlig/elektronisk anmodning. 

 
Stk.4. Efter optagelsen udsendes fra forbundet et medlemsbevis og afdelingen 

fremsender eller udleverer et eksemplar af Forbundets, Afdelingens, og 
Arbejdsløshedskassens vedtægter samt andre relevante informationsmaterialer. 
 

Stk.5. Optagelsen sker efter de i forbundsloven og arbejdsløshedskassens vedtægter 
fastsatte bestemmelser. 

 
Stk.6. Medlemmer, der slettes på grund af restance, kan opkræves kontingent forud 
ved genoptagelse. 

 
Stk.7. Pensionister kan forblive medlemmer. 

 
 
§ 6 Medlemskabets gyldighed. 

 
Medlemskabets gyldighed er betinget af at kontingentet er betalt, samt at 

fagbevægelsens formål samt afdelingens og forbundets love ikke modarbejdes. 
 
 

§ 7 Kontingent. 
 

Hvert medlem betaler et afdelingskontingent og eventuelle klubkontingenter. 
Derudover betales de pålagte kontingenter til forbund og arbejdsløshedskassen. 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamling. 
 
 

§ 8 Overflytninger. 
 

Stk. 1. Medlemmerne kan overflyttes fra en afdeling til en anden, eller fra et forbund til 
et andet, når der ikke er restancer. 
 

Stk. 2. Når et medlem tager arbejde inden for en anden afdelings geografiske område, 
skal medlemmet være villig til at lade sig overføre til afdelingen, indenfor hvis område 

medlemmet arbejder. 
 
Stk. 3. I de tilfælde hvor afdelingen har indgået aftale med andre afdelinger af Fagligt 

Fælles Forbund, om ikke at overflytte medlemskabet, beholder medlemmet sit 
medlemskab i sin nuværende afdeling. 
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Stk. 4. Medlemmer uden ansættelsesforhold kan ved ønske om overflytning kun 

overflyttes til den afdeling, hvor de har bopæl. 
 

Stk. 5. Opstår der strid om et medlems tilhørsforhold forelægges spørgsmålet til 
afgørelse i hovedbestyrelsen i Fagligt Fælles Forbund. 

 
 
§ 9 Restancer og udtræden. 

 
Stk. 1. Manglende indbetaling af kontingent medfører sletning i henhold til de til enhver 

tid gældende regler for arbejdsløshedslovgivningen. 
 
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. 
 

 
§ 10 Medlemmets rettigheder. 
 

Medlemmer har efter optagelse og betaling af kontingent, ret til deltagelse med 
stemmeret i Fagligt Fælles Forbund, Øst & Midtsjællands afdelings 

generalforsamlinger. 
 
Uden yderligere betaling, har medlemmer ret til hjælp og vejledning i henhold til 3F 

Medlemsservice. 
 

 
§ 11 Medlemmernes forpligtelser. 
 

Stk. 1. Afdelingen skal straks underrettes hvis der arbejder uorganiserede, hvor et eller 
flere af afdelingens medlemmer er beskæftiget. 

 
Stk. 2. Medlemmerne skal omgående indberette uoverensstemmelser med 
arbejdsgiveren til tillidsrepræsentanten eller afdelingen. 

 
Stk. 3. Medlemmer, der under lockout eller strejke tager arbejde på en konfliktramt 

arbejdsplads, kan ekskluderes af afdelingen. Finder afdelingen, at det er formålstjenligt 
at genoptage et ekskluderet medlem, kan dette kun ske med bestyrelsens godkendelse. 

 
Stk. 4. Medlemmer har pligt til at bidrage med alle de oplysninger, afdelingen ønsker 
belyst omkring, løn - og arbejdsforhold. 

 
Stk. 5. Krav om ændring eller opsigelse af overenskomster skal altid forelægges 

afdelingen til godkendelse og eventuel videre behandling i henhold til forbundets love. 
Kun forbundet eller afdelingerne kan indgå/opsige overenskomster for medlemmerne. 
 

Stk. 6. Adresseændring og skift af virksomhed skal altid meddeles afdelingen. Har 
manglende meddelelse om forandringer medført forringelse af medlemmernes 

rettigheder, kan afdelingen eller dens bestyrelse ikke gøres ansvarlig for dette. 
 
Stk.7. Et medlem, der som den første begynder på en arbejdsplads, skal straks ved 

arbejdets påbegyndelse anmelde pladsen til afdelingsledelsen. 
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§ 12 Klubber. 

 
Stk.1. De ansatte på den enkelte arbejdsplads kan oprette en arbejdspladsklub. 

Afdelingen kan støtte klubber, såfremt klubbens vedtægter og virke er i 
overensstemmelse med afdelingens og fagbevægelsens formål. 

 
Stk.2. Bestyrelsen kan tillige oprette brancheklubber for fagligt afgrænsede grupper af 
afdelingens medlemmer. 

 
Stk.3. Der kan udskrives særligt klubkontingent, efter beslutning i klubbestyrelsen. 

 
Stk.4. Medlemskab af branche- og arbejdspladsklubber er obligatorisk for de berørte 
medlemmer. 

 
 

§ 13 Generalforsamling. 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. 

 
Stk. 2. Generalforsamlingen udgøres af de fremmødte medlemmer. 

Unge under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare i forhold til tillidshverv hvor 
varetagelse forudsætter personlig myndighed. 
 

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af april 
måned. 

 
Stk. 4. Generalforsamlingen varsles, med mindst 3 ugers varsel med angivelse af tid, 
sted, dagsorden.  

Generalforsamlingen varsles i Afdelingsbladet eller ved annoncering i dagblade. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 2 

uger før generalforsamlingens afholdelse. 
Den endelige dagsorden, samt indkomne forslag, regnskab og budget, kan afhentes på 
kontorerne 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 

Kandidater til Formand, Næstformand skal fremsendes til formanden, senest 2 uger 
før generalforsamlingen. 

 
Stk. 5. Bestyrelsen sørger for betryggende kontrol, således at kun medlemmer, og 

inviterede gæster, kan deltage i generalforsamlingen. 
 
Stk.6. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende 

punkter: 
 

Vedtagelse af forretningsorden. 
Valg af 1 dirigent. 
Valg af referent. 

Valg af stemmetællere. 
Bestyrelsens beretning. 

Beretning fra lønudvalget. 
Beretning fra bilagskontrollanterne. 
Regnskab. 

Budget til orientering. 
Indkomne forslag. 

Valg. 
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Stk. 7. Vedtægtsændringer skal altid være selvstændigt punkt på dagsorden. 
 

Stk. 8. Valg: 
a) I ulige år vælges Formanden, 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Derudover vælges 1 bilagskontrollant samt suppleant for denne. Der vælges 1 
medlem af lønudvalget. Alle disse valg sker for to år. 

 

b) I lige år vælges Næstformanden, 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
Derudover vælges 1 bilagskontrollant samt suppleant for denne. Der vælges 2 

medlemmer af lønudvalget. Alle disse valg sker for to år.  
 

c) Ansatte/valgte i Fagligt Fælles Forbund Midt & Østsjælland kan ikke vælges til 

lønudvalget. 
 

d) Bilagskontrollanter og deres suppleanter må ikke være medlemmer af afdelingens 
bestyrelse. 

 

e) Det skal tilstræbes, at bestyrelsen og suppleanterne er så bredt sammensat 
som muligt med udgangspunkt i Mangfoldighedsaftalen og de faglige og 

geografiske områder, som afdelingen dækker. 
 

f) Valgene afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved valg hvor der er mere end én 

kandidat, foretages altid skriftlig afstemning. 
 

g) Formand og næstformand vælges særskilt af medlemmerne og såfremt der ikke 
opnås genvalg, skal valget prøves ved en efterfølgende urafstemning senest 6 
uger efter generalforsamlingen, hvor valget skal stå mellem den pågældende 

tillidsrepræsentant og den kandidat, der på den første generalforsamling har 
opnået det største stemmetal. 

Den tillidsvalgte fortsætter, såfremt vedkommende ved urafstemningen får flest 
stemmer. 
Ved nyvalg afgår den pågældende tillidsrepræsentant ved udgangen af den 

måned, hvor han/hun er kommet i mindretal. 
 

Afdelingens bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleanter nedsættes som 
stemmeudvalg. 

 
Suppleanter vælges på særskilte lister i prioriteret rækkefølge. 

 

 
§ 14 Ekstraordinær generalforsamling. 

 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 10% af afdelingens 
medlemmer skriftligt over for afdelingens bestyrelse kræver dette med motiveret 

dagsorden, eller når formand eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. 
 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling varsles med mindst 8 dage, dog senest 30 dage 
efter at begæring om afholdelse er modtaget. 
 

Stk. 3. Mindst 90% af de medlemmer, der har begæret ekstraordinær 
generalforsamling, skal være til stede ved denne. 
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Stk. 4. Er ovennævnte forhold ikke opfyldt, skal dirigenten afvise generalforsamlingen 

som ikke beslutningsdygtig og dermed ugyldig. 
 

 
§ 15 Kongres og Delegeretmøde. 

 
Stk.1. Delegerede og suppleanter til Forbundets kongres og A-kassens delegeretmøde 
vælges på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. 

 
Stk. 2. Formand, næstformand, A-kasseleder og økonomi ansvarlig er selvskrevne til 

at deltage i Fagligt Fælles Forbunds kongresser og A-kassens delegeretmøder. 
 
Stk. 3. De delegerede er valgt for hele kongresperioden. 

 
 

§ 16 Bestyrelsen. 
 
Stk. 1. Afdelingens bestyrelse består af formand, næstformand, samt 14 

bestyrelsesmedlemmer. 
Herudover udpeger medarbejderne en repræsentant til bestyrelsen, således at den 

samlede bestyrelse udgør 17 medlemmer.  
A-kasselederen, den Økonomiske ansvarlige samt en ungdomsrepræsentant er 
tilforordnet bestyrelsen. 

 
Stk. 2. Bestyrelsen varetager under formandens ledelse afdelingens samlede interesser i 

overensstemmelse med Forbundets, A-kassens og afdelingens vedtægter, samt 
generalforsamlingens beslutninger.  
Under hensyn til forbundets love og afdelingens vedtægter fastsætter bestyrelsen selv 

sin forretningsorden. 
 

Stk. 3. Den daglige ledelse af Fagligt Fælles Forbund Øst & Midtsjælland består af 
formand, næstformand, A-kasseleder, og den Økonomiske ansvarlige. 
 

Stk. 4. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden anmeldt fravær 2 på hinanden følgende 
møder, udtræder bestyrelsesmedlemmet og suppleanten indtræder som ordinært 

medlem af bestyrelsen. 
 

Stk. 5. Valgte, ansatte og bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at tage den fornødne 
uddannelse, således at de kan varetage medlemmernes interesser på betryggende 
måde. 

 
Stk. 6. Medlemmer af bestyrelsen afgår ved førstkommende generalforsamling, hvis de 

er uden tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Stk. 7. Misbruger en person fra daglig ledelse afdelingens midler, eller handler i strid 
med forbundets eller afdelingens vedtægter, kan bestyrelsen fritstille vedkommende ved 

en flertalsbeslutning. Der konstitueres en person i vedkommendes plads, indtil 
førstkommende generalforsamling. 

Fritstillingen behandles på den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling inden 
tre måneder. 
 

Stk. 8. Hvis formanden fratræder i en valgperiode, konstitueres næstformanden. 
Bestyrelsen kan konstituere en ny næstformand, indtil førstkommende 

generalforsamling. 
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Stk. 9 Hvis Næstformanden fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen konstituere et 

bestyrelsesmedlem i den fratrådtes sted, indtil førstkommende generalforsamling. 
 

Stk. 10. Opnår en fastlønnet tillidsvalgt ikke genvalg og er vedkommende ikke 
pensionsberettiget, erholder vedkomne løn måneden ud og derefter minimum 3 

måneder og maksimum 6 måneder, svarende til Funktionærloven, medmindre 
vedkomne er suspenderet. 
 

Stk. 11. Afgår en af afdelingen lønnet tillidsvalgt ved døden i en valgperiode, udbetaler 
afdelingen løn som var Funktionærlovens bestemmelser gældende. 

 
Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 
 

Stk. 13. Bestyrelsen ansætter fornødent personale. Ansættelser og afskedigelser, sker 
efter indstilling fra daglig ledelse. 

 
Stk. 14. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsgang for afdelingens daglige 
økonomiske anliggender. 

For at disponere over afdelingens likvide midler, skal der altid være 2 underskrifter, 
hvoraf den ene altid skal være formand eller næstformand. 

 
Stk. 15. Bestyrelsen er forpligtet til at holde afdelingens midler og ejendomme behørigt 
forsikret. 

 
 

§ 17 Tegningsregler. 
 
Stk. 1. Foreningen varetages af formanden, næstformanden og den 

økonomiansvarlige, der er bemyndiget til i fællesskab at disponere over foreningens 
formue, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske 

bankprodukter. 
Denne bemyndigelse, kan såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegeres til 
udvalgte ansatte, dog således at der altid tegnes 2 i forening. Ved formandens forfald 

tegnes afdelingen af Næstformanden. 
 

Stk. 2. Ved køb, salg eller belåning af fast ejendom kræves dog underskrift af den 
beslutningsdygtige bestyrelse. 

 
 
§ 18 Lønudvalget 

 
Afdelingens lønudvalg på 3 personer fastsætter løn, pension mv. til afdelingens valgte 

og ansatte under ansvar overfor generalforsamlingen, og under hensyntagen til 
afdelingens budget. 
Udvalget fører forhandlingsprotokol over sine møder. 

På den ordinære generalforsamling fremlægger lønudvalget en beretning over det 
udførte arbejde. 
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§ 19 Regnskab. 

 
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 
Stk. 2. Bestyrelsen sikrer at der føres et regnskab, nøjagtigt og oplysende med 

angivelse af samtlige indtægter og udgifter. 
 
Stk. 3. Der fremlægges på hvert bestyrelsesmøde en oversigt over afdelingens 

økonomiske anliggender. 
 

Stk. 4. Kontante midler ud over, hvad der er nødvendigt til den daglige drift, indsættes i 
et pengeinstitut, i afdelingens navn og efter bestyrelsens anvisning. 
 

Stk. 5. Den Økonomi ansvarlige er ansvarlig for, at kontingentafregning sker rettidigt, 
samt at afdelingens forpligtelser overholdes over for forbund og tredjemand. 

 
Stk. 6. Der fremlægges på den ordinære generalforsamling et revideret regnskab til 
godkendelse. 

 
 

§ 20 Revision. 
 
Stk. 1. Til at foretage revision af foreningens regnskab antager bestyrelsen sagkyndig 

assistance. 
Revisoren reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og i 

overensstemmelse med gældende lovgivning. 
 
Stk. 2. Revisionen sker i henhold til skriftlig aftale mellem bestyrelsen og revisoren. 

Stk. 3. Bilagskontrollanterne skal gøre sig bekendt med bestyrelsens udførelse af dennes 
hverv, bland andet ved kritisk kontrol af bilag. Bilagskontrollanterne kan altid kræve det 

nødvendige materiale forelagt herunder bestyrelsens referater eller protokol. 
 
Stk. 4. Bilagskontrollanterne skal udarbejde deres egen protokol, som skal forelægges 

på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 

Stk. 5. På den ordinære generalforsamling fremlægger bilagskontrollanterne en 
beretning over det udførte arbejde. 

 
 
§ 21 Afdelingens ophør. 

 
Stk. 1. Sammenlægning med en anden afdeling kan kun ske efter en 

generalforsamlingsbeslutning, og kun når dette er godkendt af hovedbestyrelsen i 
Fagligt Fælles Forbund. 
 

Stk. 2. Såfremt det besluttes, at afdelingen skal ophøre, tilfalder afdelingens midler og 
effekter den eller de afdelinger af Fagligt Fælles Forbund, der fremover dækker det 

geografiske område. 
 
Stk. 3. En afdeling kan ikke opløses, medmindre dette er vedtaget på en 

generalforsamling, og når mindst 2/3 af medlemmerne har stemt herfor ved en 
urafstemning. 
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Vedtaget af den stiftende generalforsamling den  

28. juni 2011 og senest ændret den 25. april 2014. 
 

 
 
 

 
 

 
Dirigenterne: 
 

 
Henrik Carlsen           Claus Engholm Jensen 

Sign.    Sign. 
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