FORSLAG TIL KLUBVEDTÆGT
§ 1 Navn
Klubbens navn er: ……………………………………………………………………………………………………

§ 2 Formål
Klubbens formål er:
at fremme medlemmernes faglige interesser,
at forbedre arbejdsforholdene på tegnestuen og den kollegiale kontakt,
at fremme samarbejdet mellem klub- og ledelse og
at fremme medlemmernes efteruddannelse.

§ 3 Medlemsskab
Medlemmer af klubben er samtlige ansatte medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere
og .............................................
Stk. 2
Medlemmerne kan alene undtages for klubmedlemsskab i det omfang Forbundet Arkitekter
og Designeres og ...............................................s vedtægter giver mulighed derfor.

§ 4 Medlemsrettigheder
Ethvert medlem af klubben har adgang til dennes generalforsamling og andre fællesmøder,
som klubben arrangerer.
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§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Stk. 2
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af
......................... måned. Indkaldelsen skal ske med mindst to ugers varsel ved direkte skriftlig
meddelelse til medlemmerne.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forslag fra bestyrelsen.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Godkendelse af evt. regnskab jf. §9.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af tillidsrepræsentant.
8. Eventuelt.
Forslag til dagsorden pkt. 4 skal være skriftligt fremsat overfor bestyrelsen senest en uge før
generalforsamlingens afholdelse og være udsendt til klubbens medlemmer umiddelbart efter
modtagelsen.
Stk. 3
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre det, når mindst
1/4 af klubbens medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt fremsætter krav derom.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter, at kravet derom
er fremsat overfor bestyrelsen.
Stk. 4
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 dages varsel og
indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Indkomne forslag.
3. Eventuelt.

§ 6 Generalforsamlingens beslutningsdygtighed
Alle fremmødte medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen. Stemmeretten
skal udøves personligt.
Ved fravær fra tegnestuen som følge af lovligt forfald eller af tjenestelige grunde kan
der stemmes ved skriftlig fuldmagt gennem et stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan
stemme ved mere end 2 fuldmagter.
Stk. 2
Eventuelle fuldmagter afleveres til dirigenten, når denne er udpeget af generalforsamlingen.
Dirigenten tager stilling til fuldmagtens gyldighed.
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Stk. 3
Alle beslutninger og valg sker ved almindeligt flertal. Står stemmetallene lige, bortfalder
forslaget. Er stemmetallene lige ved personvalg, foretages dette ved lodtrækning.
På begæring skal en afstemning ske skriftligt.
Der tages referat generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og
opbevares af bestyrelsen.

§ 7 Bestyrelsen
Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse.
Stk. 2
Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og et tilsvarende antal suppleanter. Har
klubben mindre end 10 medlemmer, kan bestyrelsen bestå af formanden alene.
Stk. 3
På den årlige ordinære generalforsamling jf. § 5 vælges i lige år bestyrelsens medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 4
På sit første møde efter den generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen har fundet
sted, konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. Dette møde finder sted
senest én uge efter generalforsamlingen.
Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder enten
formand eller næstformand er til stede.
Stk. 6
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme (eller i dennes fravær næstformandens) udslagsgivende.
Stk. 7
Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.

§ 8 Klubbens kompetence
Klubben kan med samtykke fra Forbundet Arkitekter og Designere indgå lokale aftaler med
virksomhedens ledelse inden for rammerne af overenskomst, forbundets vedtægter og
øvrige rammer, der er gældende for Forbundet Arkitekter og Designere.
Stk. 2
Klubben kan med samtykke fra Forbundet Arkitekter og Designere indgå lokale
samarbejdsaftaler med andre grupper af ansatte i virksomheden ledelse inden for rammerne
af overenskomst, forbundets vedtægter og øvrige rammer, der er gældende for Forbundet
Arkitekter og Designere.
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Stk. 3
Klubbens kompetence udøves i øvrigt inden for rammerne af overenskomst, forbundets
vedtægter og øvrige rammer, der er gældende for Forbundet Arkitekter og Designere.

§ 9 Kontingent
På en generalforsamling kan det besluttes at opkræve kontingent. Der skal i så fald aflægges
regnskab i overensstemmelse med § 5 stk. 2.

§ 10 Klubbens ophør
Beslutning om opløsning af klubben kræver at mindst 3/4 af klubbens medlemmer på en
hertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer derfor.
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