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   Februar 2022 

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted 

 

 Foreningens navn er Den Grønne Landsbrancheklub. 

 

Stk. 2 

Foreningens hjemsted er forbundets adresse: Kampmannsgade 4, 1790 København V. 

 

 

§ 2 Formål 

• At samle medlemmer indenfor brancheudvalgenes faglige områder 

• At få alle organiseret i Fagligt Fælles Forbund  

• At styrke løn- og ansættelsesforhold 

• At arbejde for et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø 

• At arbejde for at virksomhederne tager uddannelsesansvar 

• At arbejde for større søgning af unge til erhvervsuddannelserne inden for det grønne 

område  

• At arbejde for udbredelsen af kendskabet til landsbrancheklubben 

• At samarbejde med 3F-afdelingerne og Den Grønne Gruppe om landbrancheklubbens 

aktiviteter 

 

 

§ 3  Opbygning 

 

 Landsbrancheklubben er opbygget med seks brancheudvalg 

 

• Agroindustri (GLS-A) 

• Anlægsgartnere (DAG/BL/DI II) 

• Gartneri og Planteskole (GLS-A) 

• Landbrug og Skovbrug (GLS-A) 

• Dyrepassere 

• Mejeri (DI II) 

 
Stk. 2 

Mindre brancher, som ikke fremgår ovenfor, indplaceres i de brancher hvorunder deres 

overenskomst har eller ville have indplacering. 

  

Stk. 3 

Landsbrancheklubben afholder branchedage hvert tredje år i første kvartal. Året følger 

Forbundets kongres-år. 

 

Stk. 4 

Mellem branchedagene ledes landsbrancheklubben af en bestyrelse på op til 15 personer. 

 

 

§ 4 Medlemskab 

Medlemmer af 3F Den Grønne Gruppe, der arbejder, eller er under uddannelse under 

ovenstående brancher, samt dyrepassere og mejerichauffører uafhængig af gruppeforhold 

er tilknyttet landsbrancheklubben.  

 

Stk. 2 

Fagligt ansatte i en 3F afdeling, der grundet deres ansættelse eller overenskomstforhold 

hører under en anden gruppe, kan efter aftale deltage i landsbrancheklubbens aktiviteter.  

 

  



Stk. 3 

Medlemskabet af Den Grønne Landsbrancheklub er kontingentfrit. 

 
 

§ 5 Branchedage i Den Grønne Landsbrancheklub 

 

▪ På grund af valg til forhandlingsudvalg og brancherne afholdes hvert tredje år (år med 

kongres) branchedage over tre dage med op til 20 deltagere fra hver branche. 

• På disse branchedage indgår branchetid for de enkelte brancher. 

• På disse branchedage foretages ligeledes valg til bestyrelsen. 

• Branchedagene skal ligge i første kvartal. 

• Bestyrelsen for landsbrancheklubben indkalder til branchedagene med et varsel på 

minimum otte uger. Indkaldelsen udsendes som cirkulære og tilgår bestyrelserne for 

brancheudvalgene. Tilmeldingen er efter princippet ”først til mølle”, dog med behørigt 

hensyn til fordelingen af delegerede i forhold til brancher og geografi. 

 

Alle afdelinger, der organiserer medlemmer under landsbrancheklubbens brancheområder, 

er forlods garanteret en delegeret. 

  
Stk. 2 

Bestyrelsesmedlemmerne i landsbrancheklubben er automatisk delegerede ved 

branchedagene. 

 

Stk. 3 

Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før branchedagene og udsendes til 

samtlige tilmeldte senest syv dage før branchedagenes start.  

  

Stk. 4 

Branchedagene er beslutningsdygtigt, når de er lovligt indkaldt. Beslutningerne træffes 

ved simpelt flertal og er bindende for medlemmerne 

 

Stk. 5 

På branchedagene drøftes generelle spørgsmål, der vedrører brancherne. 

Brancheudvalgene aflægger beretning om deres virksomhed. 

  

Stk. 6 

Ved personvalg skal de opstillede være til stede. Alternativt skal der foreligge skriftlig 

tilkendegivelse om, at vedkommende modtager valg/genvalg. 

  

Stk. 7 

Hvis det på branchedagene kan konstateres, at en branche ikke kan stille med 

repræsentanter til en valgt bestyrelse som beskrevet under § 6, er det muligt at indgå 

branchesamarbejde med en anden branche. De to brancher gives herved samlet adgang 

til tre repræsentanter i landsbrancheklubbens bestyrelse. Branchesamarbejdet er 

forpligtende i en valgperiode.  

  

 Stk. 8 

Dagsorden for branchedagene skal mindst indeholde følgende: 

 

1. Landsbrancheklubbens beretning 

2. Fremlæggelse af arbejdsprogram for det kommende år 

3. Indkomne forslag 

4. Valg  

5. De næste branchedage 

 

  



§ 6 Bestyrelsen 

 

 Landsbrancheklubben ledes af en bestyrelse på op til 15 personer.  

Bestyrelsen består af én forhandlingssekretær, de seks brancheformænd samt den valgte 

næstformand. Derudover vælges en repræsentant fra hver af de seks brancheudvalg 

(forudsat at der ikke er sket sammenlægninger af brancher jf. § 5, stk. 7). Desuden 

vælges en lærlingerepræsentant og en suppleant for denne.  

   

Stk. 2 

Formanden for Landsbrancheklubben udpeges og vælges blandt 

forhandlingssekretærerne.  

De øvrige forhandlingssekretærer har adgang til at deltage i landsbrancheklubbens 

bestyrelsesmøder som tilforordnede.  

 

Stk. 3 

Næstformanden vælges på branchedagene. Næstformanden kan ikke været aflønnet i 3F 

eller en lokal 3F afdeling. 

Næstformanden er kontaktperson til Faglige Fælles Lands- og Landsbrancheklubber. 

 

Stk. 4 

Hvert brancheudvalg har ret til at udpege/vælge to personer, som kan deltage på Faglige 

Fælles Landsbrancheklubbers årsmøde. 

 

Stk. 5 

Lærlingerepræsentanten samt suppleanten vælges på branchedagene blandt og af de 

delegerede, som er under en grøn erhvervsuddannelse. Hvis en lærlingerepræsentant 

færdiggør sin uddannelse i valgperioden, kan personen fortsætte sit virke i resten af 

valgperioden. 

Hvis lærlingerepræsentanten udtræder af uddannelsen i valgperioden, udtræder 

vedkommende også af landsbrancheklubben og suppleanten indtræder. 

   

Stk. 6 

Formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kan indkalde til bestyrelsesmøder. 

Datoer for bestyrelsesmøder planlægges for et år ad gangen med 2 - 4 møder pr. år. 

 

Stk. 7 

Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for brancheudvalgene. 

 

 

§ 7 Brancheudvalg 

 

Hvert brancheudvalg ledes af en bestyrelse på minimum fire og maksimalt syv personer, 

som vælges i forbindelse med landsbrancheklubbens branchedage. 

 

Stk. 2 

Formanden er medlem af landsbrancheklubbens bestyrelse. Desuden vælges yderligere en 

repræsentant fra brancheudvalget til landsbrancheklubbens bestyrelse. 

Flertallet af de valgte må ikke være aflønnet i 3F eller en lokal 3F afdeling.  

Brancheudvalget skal tage højde for brancherepræsentation samt geografi. 

 

Stk. 3 

Der vælges suppleanter i brancherne samme år, som der foretages valg af 

bestyrelsesmedlemmer. 

Brancherne afgør selv på branchedagene, om der foretages valg af personlige 

suppleanter, eller om suppleanterne rangeres på baggrund af stemmetal.  

Suppleanterne deltager som hovedregel kun i brancheudvalgenes møder, hvis 

suppleanten varigt indtræder i bestyrelsen.  

Ønsker branchen, at suppleanter deltager ved alle møder, kan dette aftales. Suppleantens 

deltagelse sker i givet fald uden nogen form for dækning af løntab og transportudgifter fra 

Den Grønne Gruppe. 

 

Hvis alle suppleanter udtræder i valgperioden, lades suppleantposterne vakante. 

  



 Stk. 4 

Der afholdes bestyrelsesmøder i brancheudvalgene efter behov, dog minimum to om året. 

Formanden for brancheudvalgene eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne kan indkalde 

til bestyrelsesmøder. 

Branchemøderne skal som hovedregel afholdes forud for bestyrelsesmøderne i 

landsbrancheklubben.  

 

Stk. 5 

Udvalgsmedlemmer, som skifter job til anden branche eller organisation, udtræder 

øjeblikkeligt af sine valgte poster, og suppleanten indtræder. Ligeledes udtræder 

vedkommende af forhandlingsudvalget.  

 

Stk. 6 

Brancheudvalgene bestemmer selv sine aktiviteter og kan afholde konferencer, 

medlemsmøder mv. i det omfang, man finder det ønskeligt. 

 

Stk. 7 

Forbundets forhandlingssekretærer har adgang til møderne i  

brancheudvalgene. 

  

 

§ 8 Forhandlingsudvalg 

 

Brancheudvalgene kan indstille medlemmer til forhandlingsudvalgene. 

 

Stk. 2 

Lærlingerepræsentanten kan, efter aftale med Den Grønne Gruppe, tilforordnes 

forhandlingsudvalgene. 

 

 

§ 9 Ad hoc-udvalg 

  

 Landsbrancheklubben kan nedsætte særlige ad hoc-udvalg efter behov. 

Ad hoc-udvalget udfører opgaver til en bestemt lejlighed eller med et bestemt formål. 

Det kan være aktuelle emner som faglige eller politiske emner, hvor landsbrancheklubben 

ønsker at bidrage med løsninger eller give sin mening til kende. 

Det kan være stort eller småt efter den givne situation, og ad hoc-udvalget kan bestå af 

flere små udvalg. 

 

Stk. 2 

Udvalget består af medlemmer fra alle de brancher, der ønsker at påtage sig opgaven – at 

arbejde på tværs af brancherne. Man behøver ikke at være bestyrelsesmedlem i 

landbrancheklubben eller i brancheudvalgene. 

Der skal som hovedregel tilknyttes en repræsentant fra et brancheudvalg, som kan sikre 

kontakten fra ad hoc-udvalget til landsbrancheklubben. 

Udvalget planlægger selv mødeformen.  

Referater fra ad hoc-udvalgsmøderne sendes til formanden for landsbrancheklubben. 

 

 

§ 10 Økonomi 

  

Forbundet dækker udgifterne til branchedagene og landsbrancheklubbens 

vedtægtsbestemte aktiviteter. 

Forbundet afholder udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport for medlemmer af 

bestyrelsen og brancheudvalgene, for repræsentanter der ikke er lønnet af en 3F afdeling 

eller Forbundet.  

 

Stk. 2 

Hvert år tildeles brancheudvalgene kr. 10.000 til brug for medlemsaktiviteter. Ikke 

forbrugte midler kan overføres til efterfølgende regnskabsår, dog maksimalt op til kr. 

30.000, - . 

Regnskab over forbrugte midler udsendes hvert år i januar måned.   

 



Stk. 3 

Hvis der i brancheudvalget opstår et økonomisk behov til særlig betaling af aktiviteter, der 

rækker udover de tildelte midler, er det muligt at afholde aktiviteter med brugerbetaling, 

eller fremsende en begrundet ansøgning om yderligere økonomiske midler til 3F Den 

Grønne Gruppe. 

 

 

§ 11 Myndighed 

 

Landsbrancheklubben er underlagt Forbundets love, og al virksomhed skal være i 

overensstemmelse med disse. 

 

 

§ 12 Ophør 

 

Landsbrancheklubben kan kun opløses af Gruppebestyrelsen for Den Grønne Gruppe, når 

dette er meddelt på branchedagene. 

 

 Vedtaget 

Revideret og godkendt på Årsmødet den 8. februar 2022.  

 


