
                Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd i  
                                  Fagligt Fælles Forbund.  

                                          VEDTÆGTER  
 

 

 

                                                                          § 1  

                                                                       Navn                  
 

Landsbrancheklubbens navn er:  
Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd i Fagligt Fælles Forbund (3F).  
  

                                     

                                                                  § 2  
                                                               Formål  
 

Landsbrancheklubbens formål er, at fremme samarbejdet mellem 3F’s medlemmer 
beskæftiget ved murerarbejdsmandsarbejde under 3F i hele landet.  
At fremme murerarbejdsmændenes faglige uddannelses- og miljømæssige interesser i 3F.  
 
 
                                                                 § 3  
                                                        Medlemskab  
 
Indmeldelse: 
Indmeldelse i Lands brancheklubben kan enhver afdeling, lokalklub, arbejdsplads eller 
enkelt person, der er beskæftiget med murerarbejdsmandsarbejde og er organiseret i 3F.  
Kan melde sig ind. 
  
Udmeldelse:  
En afdeling, klub, arbejdsplads eller enkeltperson kan udmelde sig med I års varsel til den 1. 
januar, og skal forinden sin udtræden have betalt eventuel gæld til landsbrancheklubben. 
 
Restance:  
Medlemmer med restance kan ikke deltage i landsmøde. 

§ 4 
                                                     Landsmødet 
 
Landsbrancheklubbens bestyrelse arrangerer det årlige landsmøde, hvert år i 4 kvartal, og 
afdeling, klubber eller enkeltpersoner der er tilsluttet landsbrancheklubben har ret til at sende 
repræsentation efter følgende regler: 
 
Fra   1-10    medlemmer:  1 repræsentant 
Fra 11-20    medlemmer:  2 repræsentanter 
Fra 21-30    medlemmer:  3 repræsentanter 
Fra 31-50    medlemmer:  4 repræsentanter 
Fra 51-100  medlemmer:  5 repræsentanter 
Fra 101- og derover:        7 repræsentanter 
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Herudover kan hver regionsklub sende 2 repræsentanter med stemmeret. 
 
Øvrige medlemmer – herunder enkeltpersoner, der er medlem af landbrancheklubben samt 
afdelinger der ikke er medlem af landsbrancheklubben, kan deltage, dog uden stemmeret. 
 
Dagsordenen for landsbranchemødet skal indeholde mindst følgende:  
 

I.  Landsbrancheklubbestyrelsens beretning  
2. Indkomne forslag  
3. Regnskab, budget og kontingent  
4. Valg af bilagskontrollanter  

5. Valg af bilagskontrollantsuppleant  
6. Valg til udvalg (uddannelse, miljø)  
Forslag, der ønskes behandlet på landsbrancheklubmødet, skal være bestyrelsesformanden 
i hænde senest 3 uger før landsbrancheklubmødets afholdelse.  
 
 
 
          § 5 
                                          Landsklubbens ledelsesform 
 

Bestyrelsen: 
Bestyrelsen består af 6 medlemmer: 1 fra hver af de 5 regioner, der sammen med den 
udpegede forhandlingssekretær fra bygningsgruppen udgør den samlede bestyrelse. 
 
Den til enhver tid udpegede forhandlingssekretær fra bygningsgruppen er formand. 
 
Herudover vælges der på Landsbranchemødet 2 bilagskontrollanter samt 1 
bilagskontrollantsuppleant. 
 
Alle valg følger 3F’s valgperioder. Efter valgene konstituerer bestyrelsen sig med 
næstformand, kasserer og sekretær. 
 
Bestyrelsen ledes af den udpegede formand i overensstemmelse med vedtægterne. I hans 
fravær overtager næstformanden hvervet. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 
Der er følgende faste udvalg: Overenskomst udvalg – Miljø og uddannelsesudvalg 
  
Bestyrelsens adresse er den til enhver tid værende bestyrelsesformands adresse. 
 
 
                                                              
 
                                                             § 6  
                                         Indkaldelse til landsmøder 
  
Landsbrancheklubbens bestyrelse indkalder til landsmødet med mindst 30 dages varsel.  
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Lovændringer kan kun ske på det ordinære landsbrancheklubmøde, og sker ved almindelig 
stemmeflerhed.  
 
 
                                                             § 7  
                                      Landsbrancheklubbens økonomi 
  
Udgifter i forbindelse med landsbrancheklubbens bestyrelsesvirksomhed afholdes af 3F.  
 
De med landsbrancheklubmødet forbundne udgifter dækkes, bortset fra deltagernes 
rejseudgifter og eventuelle erstatninger for tabt arbejdsfortjeneste, af 3F. 
  
Landsbrancheklubmøderne afholdes på en af forbundsskolerne eller lignende kursussted.  
 
På landsbrancheklubmødet fastsættes den årlige kontingent til landsbrancheklubben, der 
indbetales til kassereren i april måned i regnskabsåret senest den 31. i måneden. 
Indbetalingen skal ske gennem landsbrancheklubbens girokonto.  
 
Kassereren fremsender giroindbetalingskort til medlemmerne, og der betales for de tilmeldte 
antal medlemmer pr. 1. januar i regnskabsåret.  
 
Skal medlemmer af bestyrelsen udføre aktiviteter for Landsbrancheklubben, skal eventuelle 
rejseudgifter og dokumenterede daglønsstab, som ikke refunderes af andre, refunderes af 
Landsbrancheklubben.  
                                        
 
                                                             § 8  
                                                       Regnskab  
 

Kassereren fører kassebog over indtægter og udgifter og aflægger økonomisk rapport i 
forbindelse med hvert landsbranchemøde.  
 

Alle beløb over 500,00 kr. indsættes i bank eller girokonto, og udtræk kan kun foretages ved 
underskrift af bestyrelsesmedlem samt kassereren.  
   
Bilagskontrollanterne reviderer kassebog og bilag, således det reviderede regnskab kan 
fremlægges på landsbranchemødet.  
  
Regnskabsåret går fra 1. januar til den 31. december.  
 
De valgte bilagskontrollanter kan foretage uanmeldte revisioner ud over revisionen i 
forbindelse med Landsbranchemødet. 
 
Landsbrancheklubben hæfter ikke for medlemsgæld stiftet af tilsluttede medlemmer.  
 
 

                                                        § 9  

                                                     Årligt mødeantal 
                                                      
Udover det årlige landsbranchemøde i 4 kvartal, afholdes der følgende antal møder årlige:  
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Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt, samt når formanden eller et flertal af 
bestyrelsen finder det nødvendigt. 
 
Hvis medlemmer ønsker at få sager taget op i landsbrancheklubben kan dette kun ske ved 
at rette henvendelse til enten bestyrelsesformand eller regionsrepræsentanten. 
 
Landsbrancheklubbens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
 
                                                                  § 10 
                                                           Regionsklub 
 
På regionsplan vælges der et klubudvalg bestående af 5 tillidsmænd og 5 suppleanter med 
tilknytning til landsbrancheklubbens interesseområde jf. §2. 
 
Regionsklubben vælger i henhold til § 4, stk.2, 1 formand som er medlem af 
landsbranchebestyrelsen. 
 
Der afholdes møde, så ofte regionsklubben finder det nødvendigt, eller når 
landsbrancheklubben ønsker det, dog minimum 2 gange årligt. 
 
Regionsudvalgets udgifter, i forbindelse med møder og aktiviteter, dækkes af de tilsluttede 
afdelinger og klubber.  
  
 

                                                               § 11  

                              Landsbrancheklubbens eventuelle opløsning  
 
Landsbrancheklubben kan kun opløses såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer 
for en opløsning på 2 efter hinanden følgende lovlig indvarslede landsbranchemøder. 
 
Eventuelle overskydende midler henlægges i 3F’s bygningsgruppe, til formål der især 
gavner murerarbejdsmænd. 
 
Er midlerne ikke anvendt inden for 5 år, tilfalder de 3F’s oplysningsfond.  
  
 
                                                                § 12 
                                Landsbrancheklubbens grundlag Juridisk 
  
Landsbrancheklubbens love og bestemmelser er underkastet 3F’s love og vedtægter. 
Skulle landsbrancheklubbens love og vedtægter på noget tidspunkt være i strid med 3F’s 
love, er sidstnævnte gældende. 
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                            Lokalforeningerne for murerarbejdsmænd i 3F 
   
                                                       VEDTÆGTER  
  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                           
 
                                                                 § 1 
                                                             Formål 
 
  

Foreningens formal er at fremme samarbejdet mellem 3F’s medlemmer beskæftiget ved 
murerarbejdsmandsarbejde i regionerne.  
 
 
                                                                 § 2  
 
Dersom uoverensstemmelse i arbejds- og lønforhold opstår for det enkelte medlem, skal 
foreningen altid stå til rådighed med oplysninger og råd i den udstrækning, det er foreningen 
muligt på det givne tidspunkt.  
 
 
                                                                 § 3  
 
Foreningens øvrige formål er i forbindelse med landsbrancheklubben at virke for samarbejde 
mellem alle murerarbejdsmænd. At behandle sådanne spørgsmål af lokal og fælles 
interesse, der kan være til gavn for disse. Samt i det omfang, bestyrelsen finder det 
formålstjenlig at udsende meddelelse om forhold, der kan have interesse for foreningens 
medlemmer.  
 
           
                                                                 § 4 
  
Foreningens formål er desuden - i samarbejde med de lokale 3F-afdelinger -  at virke for valg 
af tillidsrepræsentant/talsmand på samtlige arbejdspladser.  
 
  
                                                                § 5  
                                                Optagelsesbetingelser  
 
En afdeling, lokalklub, arbejdsplads og murerarbejdsmænd kan optages i foreningen. Disse, 
såvel som de enkelte medlemmer, er underkastet landsbrancheklubbens love og de 
beslutninger, der må blive truffet her.  
 
 
                                                                § 6 
                                               Generalforsamlingen 
 
Generalforsamlingen afholdes i april eller maj måned. Datoen bekendtgøres i 
landsforeningens blad eller meddeles skriftligt 14 dage forinden til det enkelte medlem.  
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                                                                § 7 
                                                 Foreningens ledelse 
 
Foreningen ledes af en formand og en bestyrelse på 5 medlemmer, der er geografisk fordelt 
i foreningens område. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, 
sekretær og eventuelt bladudvalgsmedlem.  
 
Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår hvert andet år med formand og halvdelen af 
bestyrelsen og det efterfølgende år med resten af bestyrelsen. Der vælges desuden 
suppleanter og revisor, der også er på valg hvert andet år.  
 
 
                                                              § 8 
                                       Repræsentation på årsmødet 
 

Til at repræsentere lokalforeningen ved årsmødet vælges delegerede  
i henhold til landsbrancheklubbens love.  
 
                                                          
                                                              § 9 
                                                      Interne valg 
 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Generalforsamlingen vælger formanden, og bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv 
med næstformand, kasserer og sekretær.  
 
 
                                                           § 10  
                                                      Regnskab  
 
Lokalforeningens regnskabsår følger landsbrancheklubbens. 
 
                                                            
                                                          § 11  
                                                    Kontingent  
 
Til bestridelse af foreningens udgifter betales et kontingent, der fastsættes af 
generalforsamlingen.  
 


