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VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBER PÅ DET OFFENTLIGE ARBEJDSMARKED 

 

 

§1.  Navn. 

 

Klubbens navn er ______________________________ (herefter kaldet klubben) 

 

§2. Formål. 

Klubbens formål er 

 

At fremme medlemmernes lokale løn og ansættelsesforhold samt faglige og                   

sociale interesser 

 

At forbedre arbejdsforholdene på arbejdspladsen og kontakten mellem  

medlemmerne 

 

At fremme samarbejdet med andre grupper af ansatte på arbejdspladsen 

 

At fremme samarbejdet mellem klubben og ledelsen på arbejdspladsen og  

 

At fremme medlemmernes efter- og videreuddannelse 

 

§3.  Medlemskab. 

Medlemmer af klubben er alle ansatte på arbejdspladsen, som er medlemmer i en 

akademikerorganisation under AC, jf. dog stk. 2. 

 

Stk. 2. Medlemmer kan alene undtages for klubmedlemskab i det omfang den enkelte 

akademikerorganisations vedtægter eller andre bestemmelser åbner mulighed herfor. 

 

 

§ 4.  Medlemsrettigheder. 

Ethvert medlem af klubben har adgang til generalforsamlinger og andre fælles møder, som 

klubben foranstalter. 

 

Stk. 2. Alle medlemmer er stemmeberettiget og valgbare til klubbestyrelsen.  
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§5.  Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen består af (antal) klubbestyrelsesmedlemmer og (antal) suppleanter.  

Valgperioden for klubbestyrelsesmedlemmer er (antal) år og for suppleanter (antal) år. 

 

Stk. 3. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af 

oktober måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig 

underretning til hvert enkelt medlem. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

a. Valg af dirigent og referent 

b. Klubformandens beretning 

c. Forslag fra medlemmerne 

d. Fremtidige arbejdsopgaver 

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

f. Eventuelt 

 

I ulige år skal dagsordenen tillige indeholde følgende punkter: 

a. Valg af tillidsrepræsentant 

b. Valg af tillidsrepræsentants-suppleant 

 

Intet medlem af klubben kan vælges til medlem af bestyrelsen eller suppleant til 

bestyrelsen, medmindre den pågældende samtykker. 

 

Forslag til dagsordenens pkt. C skal være skriftligt fremsat over for bestyrelsen senest 8 

dage før generalforsamlingens afholdelse og skal umiddelbart derefter, dog senest 3 dage 

før generalforsamlingen, udsendes til klubbens medlemmer.  

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst ¼ af 

klubbens medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt fremsætter anmodning herom. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at anmodningen 

herom er fremsat over for bestyrelsen. 

 

Stk. 5. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 dages varsel 

ved direkte skriftlig underretning til hvert enkelt medlem. Dagsordenen skal mindst 

indeholde følgende punkter: 
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a. Valg af dirigent og referent 

b. Indkomne forslag 

c. Eventuelt 

 

Stk. 6. Der skal tages referat af klubgeneralforsamlingen og referatet sendes efterfølgende 

ud til klubbens medlemmer.  

 

§6.  Generalforsamlingens beslutningsdygtighed m.v. 

Alle fremmødte medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen. Stemmeretten 

skal udøves personligt enten ved fysisk fremmøde eller ved virtuel deltagelse, såfremt 

mødets afholdelse tillader dette (muligheden oplyses ved indkaldelse).  

 

Stk. 2. Nødvendiggør generalforsamlingens geografiske placering rejseaktivitet for 

klubbens medlemmer, eller opstår den situation, hvor et medlem er forhindret i fremmøde 

som følge af enten fysiske eller arbejdstilrettelæggelsesmæssige årsager, kan et medlem 

dog ved skriftlig fuldmagt bemyndige et stemmeberettiget medlem til på sine vegne at 

stemme på generalforsamlingen. Intet medlem kan stemme med mere end 4 fuldmagter. 

 

Stk. 3. Eventuelle fuldmagter afleveres straks til dirigenten, når denne er blevet valgt. 

Dirigenten tager stilling til fuldmagternes gyldighed. 

 

Stk. 4. Alle beslutninger og valg sker ved almindeligt stemmeflertal.  

Herudover skal afstemning ske skriftligt, såfremt mindst 1 medlem på generalforsamlingen 

kræver dette. 

Der føres en protokol over klubbens generalforsamlinger. Protokollen underskrives af 

dirigenten og opbevares af bestyrelsen. 

 

§7.  Bestyrelsen. 

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen består af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter. Har 

klubben under 10 medlemmer, kan bestyrelsen bestå af formanden alene.  

 

Stk. 3. På den årlige ordinære generalforsamling jf. § 5, stk. 2, vælges et antal 

bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

 

Stk. 4. Valg af klubbestyrelsesmedlemmer sker forskudt. Er valgperioden eksempelvis 2-
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årig vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i lige år og halvdelen i ulige år. Genvalg 

er tilladt. 

 

Stk. 5. Den valgte tillidsrepræsentant kan, men behøver ikke, at fungere som formand for 

bestyrelsen, og det samme gælder for suppleanten, som kan, men ikke behøver, at fungere 

som næstformand. Valget af TR og suppleant meddeles de relevante faglige 

medlemsorganisationer der anmelder dette skriftligt for arbejdsgiver. 

Tillidsrepræsentanterne (en) og -suppleanter er automatisk medlemmer af bestyrelsen.    

 

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer, 

herunder enten formand eller næstformand, er til stede. 

 

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv eventuel forretningsorden.  

 

§ 8.  Klubbens kompetence. 

Klubbens kompetence udøves inden for de vedtægter og bestemmelser der er gældende 

for de enkelte akademikerorganisationer.  

 

§ 9.  Kontingent. 

Klubben opkræver ikke kontingent. Udelukkende på en generalforsamling kan det 

besluttes, at der skal opkræves kontingent. 

 

§ 10.          Vedtægtsændringer.  

Klubbens vedtægter kan kun ændres ved en vedtagelse på en ordinær 

klubgeneralforsamling og kun, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. 

 

Stk. 2 Ved oprettelse og evt. ændring af vedtægter, indsendes disse til godkendelse i 

bestyrelsen for IDA Offentlig. 

 

§ 11.  Fortolkning  

I spørgsmål, hvor vedtægterne ikke er udtømmende, afgøres eventuelle tvivlsspørgsmål af 

IDA Offentligs bestyrelse.  

 

§ 12.  Klubbens ophør m.v. 

Beslutningen om opløsning af klubben kræver, at mindst 3/4 af klubbens medlemmer, på 

en skriftligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling, stemmer herfor. De relevante 

organisationer orienteres umiddelbart herefter om ophævelsen. 
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Stk. 2. På den ekstraordinære generalforsamling træffes samtidig bestemmelser om 

anvendelse af klubbens eventuelle formue.  

 

*** 

 

 

Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den _______________________ 

 


