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VEDTÆGTER 
for 

TAGDÆKKERNES LANDSKLUB 
under 

Fagligt Fælles Forbund 
3F. 

 
§1 

Landsklubbens formål er, at samle alle tagdækkere i Danmark til fælles optræden i 
forbindelse med de sikkerheds- og miljømæssige forhold på arbejdspladserne, samt 
at udarbejde forslag til overenskomstfornyelse og tilstræbe, at fremme 
medlemmernes trivsel og uddannelsesmuligheder. 
 
Endvidere er det Landsklubbens opgave, igennem medlemsbladet Tagdækkeren, at 
udsende relevante informationer til sine medlemmer. 
 
 

§2 
Ordinært landsmøde afholdes en gang årligt, i januar kvartal, og indvarsles med 
mindst en måneds varsel i Tagdækkeren. 

Landsmødet er klubbens generalforsamling og er som sådan beslutningsdygtig, 
uanset det fremmødte antal medlemmer. 

Alle fremmødte medlemmer på landsmødet har stemmeret. 

Herudover kan hver 3F afdeling sende en repræsentant, der dog ikke har stemmeret. 
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§3 
Til Landsklubben vælges på landsmødet, 1 formand, 1 kasserer, samt 6 
bestyrelsesmedlemmer. 
Formanden og kassereren vælges ved direkte valg, uanset deres geografiske 
placering.  
Derudover vælges 1 personlig suppleant for hvert bestyrelsesmedlem. 
Der vælges endvidere 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
 

Bestyrelsen vælges således, at hele landet er dækket, efter følgende fordeling: 

Jylland………………………………………………………………………… 2 Bestyrelsesmedlemmer 
Fyn og øerne………………………………………………………………..  1 Bestyrelsesmedlem 
København og Bornholm……………………………………………….. 2 Bestyrelsesmedlemmer 
Sjælland, Lolland og Falster………..…………………………………. 1 Bestyrelsesmedlem 
 

Formand, 1 bestyrelsesmedlem fra Jylland, 1 bestyrelsesmedlem fra Fyn og øerne, 1 
bestyrelsesmedlem fra København og Bornholm og 1 revisor, samt personlige 
suppleanter for disse. Vælges på ulige årstal. 

Kasserer, 1 bestyrelsesmedlem fra Jylland, 1 bestyrelsesmedlem fra København og 
Bornholm, 1 bestyrelsesmedlem fra Sjælland, Lolland og Falster og 1 revisor samt 
personlige suppleanter vælges på lige år. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, dog sådan at formand og 
næstformand ikke kommer fra samme landsdel. 

Der vælges 3 klubmedlemmer til et bladudvalg fortrinsvis således at der hele tiden er 
en erfaren. 

Bestyrelsen udpeger 1 klubmedlem fra hver af de 4 landsdele, 2 
bestyrelsesmedlemmer, samt minimum 1 opmåler til at udgøre et prisliste udvalg.  

Bestyrelsen udpeger 1 klubmedlem fra hver af de 4 landsdele, samt 2 
bestyrelsesmedlemmer til at udgøre et arbejdsmiljø udvalg.  

Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder om året. 

 

§4 
Skal repræsentanter for bestyrelsen eller nogen anden, give møde eller udføre noget 
for landsklubben, skal evt. rejseudgifter og indtægtstab refunderes af landsklubben 
jf. Forbundets takster. 

Herfra dog undtages ordinære landsmøder, samt bestyrelsesmøder. 

 

§5 
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Kontingentet fastsættes på det årlige landsmøde.  

kontingentet skal indbetales på klubbens konto i første kvartal og betales forud for 1 
år af gangen. 

Kontingentet er p.t. 150 kr. 

Kontingentet kan indbetales på følgende måde: 

• igennem afdelingerne, som overfører kontingent for det antal medlemmer, der 
er registreret med primær jobkode 1070, 1071, 1270, 1570, 1870 og 1991 
(tagdækker) pr. d. 31. januar. 

• Lokalklubber kan overføre kontingent for klubbens medlemmer, hvor der 
samtidig mailes en liste med cpr.nr. over hvem der er betalt for. 

• mail eller brev udsendes af kassereren til enkeltmedlemmer i 3. kvartal. 
 

 
§6 

Forslag eller ændringer af vedtægterne eller love, må ikke være i strid med 3F´s eller 
3FA´s love og vedtægter, skal for at kunne behandles på landsmødet, sendes til 
formanden, og skal være ham i hænde senest 14 dage før landsmødet.  
Fremsættelse af forslag skal ske skriftligt, med forslagsstillerens/forslagsstillernes 
underskrift. 
Rettidige indkomne forslag fremlægges på det ordinære landsmøde. 
 
 

§7 
Ekstraordinært landsmøde kan afholdes, når mindst 1/5 del af medlemmerne kræver 
det, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt. 
 
 

§8 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Udebliver et bestyrelsesmedlem, 2 på hinanden følgende gange fra bestyrelsesmøde 
uden lovligt forfald, indtræder suppleanten, som ordinært medlem af bestyrelsen. 
 
 

§9 
De valgte revisorer reviderer landsklubbens regnskaber. 
Regnskabet udleveres på det ordinære landsmøde. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 

 
 

§10 
Kassereren fører regnskab over landsklubbens indtægter og udgifter. 
alle beløb indbetales eller overføres til en i et pengeinstitut oprettet bankkonto. 
   
Kassereren er til enhver tid forpligtiget til på forlangende af bestyrelsen eller 
revisorerne, at redegøre for klubbens regnskab. 
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Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, på det ordinære landsmøde, til 
godkendelse. 
 
 

§11 
INGEN KAN VÆRE MEDLEM AF TAGDÆKKERNES LANDSKLUB, 
UDEN SAMTIDLIG AT VÆRE MEDLEM AF 3F. 
 

 
§12 

Landsklubben kan ikke opløses, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker den bevaret. 
 
 

§13 
I tilfælde af landsklubbens opløsning overføres midlerne til 3F´s faglig fælles 
landsklub. 
 
 

§14 
Lovligt vedtagne ændringer til nærværende vedtægter føres i en lov protokol. 
Protokollen skal fremlægges til gennemsyn på de ordinære landsmøder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget med ændringer på landsmødet den 4. marts 1995. 
Og på landsmødet den 9. marts 1997. 
Redaktionelle ændringer pr. 1. januar. 
Vedtaget med ændringer på landsmødet den 2. februar 2019. 
 


