
 
 
 
 

LOVE OG VEDTÆGTER 
BRANCHEKLUBBEN FOR RENOVATIONSARBEJDERE I DANMARK 

 
 
§ 1. Brancheklubbens formål 
 
Brancheklubbens formål er at fremme samarbejdet mellem landets renovationsarbej-
dere og beslægtede brancher under 3F - for såvel fast som flydende affald, med hen-
blik på følgende områder: 
 
Arbejds- og tryghedsmæssige forhold: 

- at arbejde for gode arbejds-/trygheds-/sikkerheds- og sundhedsmæssige for-
svarlige forhold. 

 
Arbejdsmiljøbelastninger: 

- at sikre renovationsarbejderne og andre beslægtede brancher mod at nye 
ukendte arbejdsmiljøbelastninger opstår i forbindelse med genanvendelsesord-
ninger og nye affaldsbehandlingssystemer m.v. 

 
Ensartet regulativ: 

- at arbejde for et ensartet regulativ for såvel afhentning, som behandling af af-
fald i landets kommuner samt at regionernes miljøcentre arbejder efter samme 
retningslinjer vedrørende affaldsarbejde. 

 
Fælles overenskomstforslag: 

- at stille fælles overenskomstforslag og i øvrigt arbejde snævert sammen i for-
bindelse med overenskomstforhandlinger. 

 
Medlemmernes kendskab: 

- at fremme medlemmernes kendskab til tillidsrepræsentant virket, samt samar-
bejds-/miljø- og arbejdsmiljøudvalgene, for der igennem at opnå størst mulig 
indflydelse og medbestemmelse. 

 
 
§ 2. Medlemsorganisatoriske forhold 
 
2.1 Indmeldelse: 

Enhver lokal klub/arbejdsplads, som beskæftiger sig med affaldsarbejde og er 
organiseret i 3F kan indmelde sig i brancheklubben. For at kunne deltage i Bran-
cheklubbens Landsmøde skal indmeldelsen være kassereren i hænde og kontin-
gentet skal være betalt senest den 1. august samme år. 
 



Ungdoms lærlinge under Brancheklubbens område kan optages som medlemmer 
og er kontingentfrie. 
 
 

2.2. Udmeldelse: 
 
- En lokal klub/arbejdsplads kan udmelde sig med 1 års varsel til en 1. januar, og 

skal forinden udtrædelsen have afviklet eventuel gæld til brancheklubben. 
 
2.3. Restance: 
 

- En lokalklub/arbejdsplads med restance kan ikke deltage i landsmødet. 
 
2.4. Sletning og genindmeldelse: 
 

- Ved sletning og senere genindmeldelse skal dette forelægges landsmødet, der 
tager stilling til eventuel bod og/eller restanceindfrielse. 

 
 
§ 3. Brancheklubbens ledelsesform 
 
3.1. Bestyrelsen: 
 

- Brancheklubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af 
forbundet. 

 
3.2.  
 

- Bestyrelsen konstituerer sin formand mellem de 2 af forbundets udpegede be-
styrelsesmedlemmer. 

 
3.3  
 

- Der vælges en formand samt en kasserer for repræsentantskabet. Disse 2 er 
fødte medlemmer af branchebestyrelsen. Derudover vælges 3 bestyrelsesmed-
lemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter. Alle valg er for en 2 års periode. 

 
3.4    
 

- Formanden for repræsentantskabet vælges i lige år. 
- Kassereren for repræsentantskabet vælges i ulige år.  
- 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 
- 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. 
- 1 suppleant vælges i lige år. 
- 1 suppleant vælges i ulige år. 

 
 
 
 
 



3.5   Repræsentantskabet: 
 

- Udover de 5 valgte bestyrelsesmedlemmer samt de 2 valgte bestyrelsessupple-
anter vælges 12 medlemmer samt 4 suppleanter til repræsentantskabet, der 
sammen med de 7 bestyrelsesmedlemmer/suppleanter udgør repræsentantska-
bet på 23 medlemmer. 
 

- Der vælges desuden 4 suppleanter til repræsentantskabet. 1 fra Fyn,1 fra Jyl-
land, 1 fra Sjælland samt 1 fra øerne syd for Sjælland/Bornholm. 
 

- Repræsentantskabet består af 23 medlemmer, de 7 valgte bestyrelsesmedlem-
mer/suppleanter og af yderligere 12 valgte repræsentantskabsmedlemmer 
samt 4 suppleanter. 

 
- Der kan udpeges 1 lærlinge observatør til repræsentantskabet fra hvert af de 

geografiske områder: Disse udpeges blandt lærlingene (unge/voksne) i de geo-
grafiske områder senest en måned før afholdelse af landsmødet og indkaldes 
derefter til at deltage i landsmødet.  

 
3.6  
 

- De 12 valgte repræsentantskabsmedlemmer samt de 4 suppleanter vælges for 
2 år ad gangen blandt de delegerede på det årlige landsmøde i Brancheklubben. 
Genvalg kan ske ved fuldmagt. Repræsentantskabet konstituerer sig selv med 
næstformand og referent. 

 
3.7  
 

- Der vælges 2 bilagskontrollanter, som skiftevis er på valg hvert andet år. 
 
3.8  
 

- Der vælges 2 bilagskontrollant suppleanter, som skiftevis er på valg hvert andet 
år. 

 
3.9 Udvalg: 

 
- Repræsentantskabet og bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 

 
3.10 Geografisk fordeling: 
 

- Da repræsentantskabet skal være landsdækkende vælges 6 medlemmer fra Jyl-
land, 4 fra Fyn, 5 fra Sjælland, 3 fra øerne syd for Sjælland samt 1 fra Bornholm. 
Herudover vælges 1 suppleant fra Jylland, 1 fra Fyn, 1 fra Sjælland og 1 fra 
øerne syd for Sjælland og Bornholm. Alle valg er 2-årige. 

 
 
 
 
 



3.11 
 

- De enkelte geografiske områder vælger selv deres repræsentanter. Skulle man 
i de enkelte områder ikke opstille det ovenfor nævnte antal repræsentanter, 
kan der ikke i perioden til næste års landsmøde opstilles repræsentanter fra de 
andre landsdele. 

- Det skal dog tilstræbes, at repræsentantskabet ved førstkommende årlige 
landsmøde, får den i punkt 3.10 nævnte sammensætning. 
 

3.12 Brancheklubbens adresse: 
 

- Brancheklubbens adresse er den til enhver tid værende formand for repræsen-
tantskabets adresse.  

 
 
 
 

 
§ 4.  Landsmødet 
 
4.1 Landsmødets afholdelse: 

Brancheklubbens bestyrelse arrangerer det årlige landsmøde hvert år i enten ok-
tober eller november måned. 
 

4.2 Antal delegerede: 
 

- De tilsluttede lokalklubber/arbejdspladser har ret til at sende 2 delegerede, ud-
over eventuelle medlemmer med tillidsposter i brancheklubben. 1 repræsentant 
fra de respektive 3F-afdelinger kan inviteres med. 
 

4.3 Æresmedlemmer 
 

- Formanden for Brancheklubben kan efter indstilling fra bestyrelsen godkende 
udpegning af æresmedlemmer 

- Æresmedlemmer inviteres altid til landsmødet 
 
4.3 Landsmødets dagsorden: 

Dagsordenen på mødet skal mindst indeholde følgende: 
 
1. Formandens beretning. 
2. Repræsentantskabets beretning. 
3. Regnskab og budget. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg ifølge lovene. 
6. Fremtidig virksomhed. 

 
 
 
 
 



§ 5. Indkaldelse til ordinært landsmøde 
 
5.1 Varsel: 
 

- Brancheklubbens bestyrelse indkalder lokalklubber/arbejdspladser, jævnfør § 4, 
med mindst 30 dages varsel, til det årlige landsmøde. 

 
5.2 Behandling af forslag: 
  

- Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være formanden for besty-
relsen i hænde senest 2 uger før landsmødets afholdelse.  

- Forslag der indkommer senere kan ikke behandles på landsmødet. 
 
 
5.3 Beretning mv.: 
 

- Beretning, skriftlige forslag og regnskab sendes ud senest 1 uge før landsmø-
dets afholdelse.  

 
5.4 Ændring af love mv.: 
 

- Ændring af lovene kan kun ske på det ordinære landsmøde. Mindst 2/3 af de 
fremmødte skal stemme for ændringen. 

 
 
 
 
§ 6. Ekstra ordinære landsmøder 
 
6.1. Hvem kan indkalde: 
 

- Ekstra ordinære landsmøder kan afholdes, når bestyrelsen/repræsentantskabet 
finder det nødvendigt, eller når halvdelen af de tilsluttede lokalklubber/arbejds-
pladser skriftligt stiller krav herom til formanden for brancheklubbens besty-
relse med en motiveret dagsorden, som ønskes behandlet. 

 
6.2. Mødets indkaldelse: 
 

- Ekstra ordinære landsmøder indkaldes på samme måde som ordinære landsmø-
der, dog uden den varslede tidsfrist og afholdes senest 8 uger efter at formanden 
for brancheklubbens bestyrelse har modtaget den skriftlige begæring. 

 
6.3 Mødets afholdelse 
 

- Brancheklubbens bestyrelse fastsætter hvor ekstra ordinære landsmøder afhol-
des. 

 
 
§ 7. Brancheklubbens økonomiske grundlag 
 



7.1 Bestyrelsens virksomhed: 
 

- De udgifter, der er forbundet med brancheklubbens bestyrelses virksomhed, af-
holdes af forbundet. 

 
7.2 Landsmødets afholdelse: 
 

- Forbundet afholder de udgifter, der er forbundet med landsmødets afholdelse, 
dog ikke deltagernes rejseudgifter, evt. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.   

- Landsmøderne afholdes på en af forbundets kursusejendomme eller lignende 
kursussted. 

 
7.3 Kontingentet: 
 

- Landsmødet fastsætter selv kontingentets størrelse. 
- Kontingentet indbetales forskudsvis for et år ad gangen i januar kvartal. 

 
 
§ 8. Afholdelse af møder 
 
8.1. Branchebestyrelsesmøder: 
 

- Brancheklubbens bestyrelse afholder 4 møder årligt, samt når formanden  
eller et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt. 

 
 
 
8.2 Repræsentantskabsmøder: 
 

- Brancheklubbens repræsentantskab afholder møde så ofte formanden eller et 
flertal i bestyrelsen eller repræsentantskabet finder det nødvendigt. 

- Det skal dog tilstræbes, at der afholdes repræsentantskabsmøde senest 14 
dage før et bestyrelsesmøde. 

 
8.3 Medlemmernes ønsker: 
 

- Medlemmer, der ønsker sager behandlet af brancheklubben, skal fremsende 
disse skriftligt til formanden for brancheklubbens bestyrelse. 

 
8.4 Forretningsorden: 
 

- Brancheklubbens repræsentantskab og bestyrelse fastsætter selv sin forret-
ningsorden. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 9. Regnskabet 
 
9.1 Revideret regnskab: 
 

- Det reviderede regnskab forelægges på Branchelandsmødet. Regnskabsperio-
den går fra 1. oktober til 30. september. 

 
 
9.2. Ansvar: 
 

- Kassereren er ansvarlig for brancheklubbens midler og skal på forlangende af 
bilagskontrollanterne, repræsentantskabet eller bestyrelsen forevise såvel regn-
skab som kassebeholdning og andre værdi papirer. 

 
9.2 Hævelse i bank: 
 

- Der kan kun hæves beløb i Arbejdernes Landsbank, hvor Brancheklubbens mid-
ler skal indsættes, med formanden for repræsentantskabet og kassererens un-
derskrift i forening. 

 
9.3 Medlemsgæld: 

 
- Brancheklubben hæfter ikke for lokaleklubbernes/arbejdspladsernes gæld. 

 
 
§ 10. Brancheklubbens opløsning 
 
10.1 Landsmøde afstemninger: 
 

- Brancheklubben kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor 
på 2 efter hinanden lovligt indvarslede landsmøder. 

 
10.2 Overskydende midler: 
 

- Eventuelle overskydende midler/beløb tilfalder 3F.s oplysningsfond. 
 
 
§ 11 Juridisk grundlag 
 
11.1 Love og bestemmelser: 
 

- Brancheklubbens love og vedtægter/bestemmelser er underkastet 3F’s love og 
vedtægter. 

 
11.2 Lov strid: 
 

- Skulle brancheklubbens love og vedtægter/bestemmelser på noget tidspunkt 
være i strid med 3F’s love og vedtægter er sidstnævntes gældende. 
 
 



Brancheklubbens love og vedtægter er revideret og vedtaget på landsmødet 
d. 19.- 20. november 2016.  


