
§ 1. Formål 
Landsbrancheklubbens formål er: 

• at fremme samarbejdet mellem ansatte, der arbejder i kirken eller på kirkegårde 
som er medlem af 3F. 

• at samle alle landets gravermedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere mv. i 
arbejdet for bedre løn, uddannelses-/efteruddannelses- og arbejdsforhold. 

• at samarbejde med de lokale 3F afdelinger.  

§ 2. Medlemmer 
Kirke og kirkegårdsansatte, som er medlem af 3F, afdelingsrepræsentanter er velkommen, 
men har ikke stemmeret. 
 
§ 3. Ledelse (bestyrelse) 
Landsbrancheklubbens bestyrelse er på 9 medlemmer. Formand for 
Landsbrancheklubben er den til enhver tid valgte forhandlingssekretær på området. 
Bestyrelsen vælges for en toårig periode og sammensættes således: 
 
1 forhandlingssekretær (formand) 
4 valgt på det årlige branchemøde (i ulige år) 
4 valgt på det årlige branchemøde (i lige år) 
Der vælges hvert år 1 suppleant for en toårig periode. 
 
Det tilstræbes, at der tages geografiske- og arbejdsmæssige hensyn, så de forskellige 
områder bliver dækket. 
 
De tidligere medlemmer af gravermedhjælperforeningen har ret til 3 bestyrelsesposter i 2 
år, hvorefter de vælges på traditionel vis. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
 
Der afholdes ca. 6 bestyrelsesmøder om året. 
 
§ 4. Landsbranchemøde 
Ordinært landsbranchemøde afholdes på forbundets skoler (el. lign. steder) hvert år i 1. 
kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til afdelingerne med mindst 4 ugers varsel før 
mødets afholdelse. 
 
Dagsorden for branchemødet skal indeholde følgende punkter: 

1. Formalia, herunder valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Valg 
4. Fremtidig virksomhed 
5. Eventuelt 



Adgang til deltagelse - maksimum ca. 100. 
 
§ 5. Ekstraordinært landsbranchemøde 
Ekstraordinært landsbranchemøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 
eller når 10 af 3F afdelingerne, der har medlemmer inden for området, ønsker det. 
 
Ekstraordinært branchemøde indkaldes hurtigst muligt og afholdes senest 1 måned efter, 
at formanden har modtaget den skriftlige begæring. 
 
§ 6. Ophør   
Landsbrancheklubben kan nedlægges, når 2/3 af de fremmødte på årsmødet indstiller det 
til Den Offentlige Gruppe. 
 
Ved vedtaget opløsning overgår eventuelle midler til Den Offentlige Gruppe. 
 
Således vedtaget på det stiftende branchemøde og indstillet til Den offentlige 
gruppebestyrelse. 

 


