
Landsbranchen for tømrer og bygningssnedkere. 

Landsbrancheklubbens formål.  

• Styrke sammenholdet mellem medarbejder på bygningsområdet 

• Få alle organiseret i 3F. 

• Styrke løn og ansættelsesforhold. 

• Udbredelse af akkordarbejde. 

• Videreudvikling af fagets prislister 

• Videreudvikling af fagets kompetencer gennem erhvervs- og efteruddannelse. 

• Videreudvikling og opkvalificering af fagenes uddannelser 

• Arbejde for, at virksomhederne tager uddannelsesansvar. 

• Arbejde for større søgning af unge ind på erhvervsuddannelsen. 

• Arbejde for et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø. 

• Arbejde for udvikling af gode hjælperedskaber. 

• Arbejde for gode kvalitetsprodukter, konstruktioner, materialer. 

• Arbejde for udbredelse af viden til fagets svende, elever og mestre. 

• Arbejde for oprettelse af stærke lokale brancheklubber, i de afdelinger hvor bygningsoverenskomsten er. 

• Arbejde for øget understøttelse af lokale brancheklubber inden for landsbranchens dækningsområde. 

• Skabe øget inddragelse af udearbejdende medlemmer, i organisationens arbejde. 

Medlemmer:  

Alle medlemmer registreret i forbundet 3F og beskæftiget som tømrere og bygningssnedkere på bygningsområdet, er 

automatisk optaget som medlem i Landsbrancheklubben.  

Lærlinge inden for branchens dækningsområde, optages automatisk i Landsbrancheklubben.  

Medlemmer i kontingentrestance kan ikke deltage i landsmødet.  

Landsklubbens ledelsesform  

Bestyrelsen:  

Bestyrelsen består af 17 medlemmer. De 5 regionerne vælger hver 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer må ikke medføre at der vælges 2 fra samme afdeling.  

Ved varigt forfald suppleres der ind således at der ikke, hvis det er muligt, sidder 2 bestyrelsesmedlemmer, fra 

samme afdeling.  

Den til enhver tid udpegede forhandlingssekretær fra Byggegruppen er formand.  

Valg til bestyrelsen følger 3F ́s valgperioder, dog således at branchebestyrelsen vælges på sidste landsmøde inden 3F’ ordinære 

kongres. Lærlingerepræsentant, samt suppleanter vælges hvert år.   

Efter valgene konstituerer bestyrelsen sig med næstformanden og sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig 

således, at næstformanden er en blandt de af regionerne indstillede til forhandlingsudvalg. Bestyrelsen 

ledes af den udpegede formand i overensstemmelse med vedtægterne. I dennes fravær overtager 

næstformanden hvervet. 

 

Bestyrelsen tiltrædes af 2 afdelingsrepræsentanter fra Gruppebestyrelsen indenfor Brancheklubbens 

overenskomstområde.  

 



Landsbranchen for tømrer og bygningssnedkere. 

Der er følgende faste udvalg, som vælges blandt Landsbrancheklubbens bestyrelse:  

• Overenskomstudvalg  

• Miljøudvalg  

• Uddannelsesudvalg  

Bestyrelsen kan derudover nedsætte udvalg efter behov, samt på branchens vegne tiltræde øvrige udvalg, som 

bestyrelsen bliver opfordret til at deltage i.  

  

Bestyrelsens arbejde.  

Der afholdes, udover landsmødet mindst 3 bestyrelsesmøder pr. år.  

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med motiveret dagsorden, med mindst 14 dages varsel.  

Der tages beslutninger ved simpelt flertal og mindst 9 bestyrelsesmedlemmer skal være til stede for, at bestyrelsen er 

beslutningsdygtig. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet. Bestyrelsen indkalder og afholder et eller flere 

landsmøder for Landsbrancheklubbens medlemmer.  

Sekretæren tager beslutningsreferat fra alle bestyrelses indkaldte møder.  

  

Landsmøde.  

Landsmødet er Landsbrancheklubbens højeste myndighed.  

Bestyrelsen indkalder med motiveret dagsorden til landsmøde, med mindst 21 dages varsel.  

Landsmødet afholdes hvert år i 2. halvår.  

Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før landsmødet.  

Ekstraordinært landsmøde kan holdes hvis en 1/3 af medlemmerne eller bestyrelsen beslutter det. Ved personvalg 

skal de opstillede være til stede, eller der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om, at man modtager valg.  

Landsmødet er beslutningsdygtigt når den er lovlig indkaldt. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal og er 

bindende for medlemmer.  

Afdelingernes delegerede på Landsmødet fordeles efter den D’hondske metode ud fra det samlede medlemstal, ved 

seneste årsskifter før landsmødet. Dog er alle afdelinger repræsenteret forlods med 2 repræsentanter.  

Optællingen af medlemmer sker på de overenskomster der repræsenterer tømrere og bygningssnedkere på 

Bygningsområdet.  

Det er kun de lokalafdelinger der repræsenterer de overenskomster der repræsenterer tømrere og bygningssnedkere 

på Bygningsområdet, der indgår i fordelingen af de delegerede.  

På landsmødet er der 150 delegeret, udover den siddende bestyrelse. Alle med stemmeret.   

  

Dagsordenen for landsmødet skal indeholde mindst følgende:  

1. Landsbrancheklubbestyrelsens beretning. 2. Fremlæggelse af arbejdsprogram for det kommende år, i de år hvor 

bestyrelsen ikke er på valg. 3. Indkomne forslag.  

På sidste landsmøde før kongressen vælges der, efter indstilling fra regionerne, 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Blandt regionens 3 indstillede bestyrelsesmedlemmer vælger regionen 1, som indstilles til 

forhandlingsudvalgene. Blandt regionens 3 indstillede bestyrelsesmedlemmer vælger regionen derudover 1 

suppleant som indstilles til forhandlingsudvalgene.  

Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, opfordres denne samtidig at forlade forhandlingsudvalgene. 

Der vælges lærlingerepræsentant hvert år.  

  



Landsbranchen for tømrer og bygningssnedkere. 

Den nyvalgte bestyrelses konstituering og regionernes indstilling til forhandlingsudvalgene præsenteres for 

landsmødet.  

  

Landsbrancheklubbens økonomi  

Der betales ikke kontingent til Landsbrancheklubben.  

Byggegruppebestyrelsen i 3F afholder løbende udgifter til Landsbrancheklubbens landsmøde og bestyrelsesmøder, 

og er positiv overfor, at hjælpe Landsbrancheklubben med administration og bogholderi og for at bevilge økonomi 

til Landsbrancheklubbens aktiviteter gennem motiverede ansøgninger.  

  

Opløsning af Landsbrancheklubben.  

Opløsning af landsbrancheklubben kan kun ske, når 2/3 af de delegerede vedtager dette, på to af hinanden følgende 

landsmøder. Landsbrancheklubbens midler vil herefter blive deponeret i Forbundet 3F.  

  

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.  

Senest ændret på Landsmødet den 12. november 2021.   

 


