
 
 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR INGENIØRFORENINGENS 
VIRKSOMHEDSGRUPPER I DEN PRIVATE SEKTOR 

 
 
 
 
 

§ 1. NAVN 
 
Virksomhedsgruppens navn er: ........................................................................... 
(herefter kaldet virksomhedsgruppen) 
 

§ 2. FORMÅL 
 
Virksomhedsgruppens formål er, indenfor rammerne af Ingeniørforeningen, IDAs vedtægter 
 

at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser, 
 

at forbedre arbejdsforholdene i virksomheden og kontakten mellem medlem-
merne, 

 

at fremme samarbejdet med andre grupper af ansatte i virksomheden, 
 

at fremme samarbejdet mellem virksomhedsgruppen og virksomhedsledelsen, og 
 

at fremme medlemmernes efter- og videreuddannelse. 
 

§ 3. MEDLEMSSKAB 
 
Medlemmer af virksomhedsgruppen er samtlige i virksomheden ansatte medlemmer af IDAs 
medlemsgruppe 2. 
 
Dette gælder dog ikke medlemmer af virksomhedsgrupper, der senest to måneder efter gruppens 
oprettelse udmelder sig af denne. 
 

§ 4. MEDLEMSRETTIGHEDER 
 
Ethvert medlem af virksomhedsgruppen har adgang til generalforsamlinger og andre fælles 
møder, som virksomhedsgruppen foranstalter. 
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§ 5. GENERALFORSAMLINGEN 
 
Generalforsamlingen er virksomhedsgruppens højeste myndighed. 
 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af ..... måned. Bestyrelsen 
indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig 
underretning til hvert enkelt medlem. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
 
 a. Valg af dirigent 
 b. Bestyrelsens beretning 
 c. Forslag fra medlemmerne 
 d. Fremtidige arbejdsopgaver 
 e. Valg af formand (hvert andet år) 
 f. Valg af bestyrelse og suppleanter (halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel 

    er på valg i ulige år) 
 g. Valg af repræsentanter til delegeretforsamlingen 
 h. Eventuelt 
 
Intet medlem af virksomhedsgruppen kan vælges til medlem af bestyrelsen eller til suppleant til 
bestyrelsen, medmindre den pågældende gerne vil modtage valg. 
 
Forslag til dagsordenens pkt. c. skal være skriftligt fremsat overfor bestyrelsen senest otte dage 
før generalforsamlingens afholdelse. 
 

Stk. 3. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Tillige skal bestyrelsen 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 25 eller mindst 1/3 af medlemmerne med 
angivelse af dagsorden skriftligt fremsætter begæring herom, og i så tilfælde skal den ekstraordi-
nære generalforsamling afholdes senest tre uger efter, at begæring herom er fremsat over for 
bestyrelsen. 
 

Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, der skal ske med mindst to dages varsel 
ved direkte skriftlig underretning til hvert enkelt medlem, skal indeholde dagsorden med mindst 
følgende punkter: 
 
 a. Valg af dirigent 
 b. Indkomne forslag 
 c. Eventuelt 
 

Stk. 5. I de tilfælde, hvor der indkaldes til generalforsamling med forslag om indstilling til IDA 
om iværksættelse af konfliktskridt som punkt på dagsordenen, sker indkaldelse med mindst tre 
dages varsel. 
 
Til vedtagelse af beslutning om indstilling til IDA om iværksættelse af konfliktskridt overfor 
virksomheden kræves – ud over det i § 6, stk. 3 omhandlede flertal – at beslutningen ved en 
efterfølgende skriftlig afstemning tiltrædes af mindst 3/4 af samtlige på virksomheden ansatte 
medlemmer af IDAs medlemsgruppe 2. 
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§ 6. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSDYGTIGHED MV. 
 
Alle fremmødte medlemmer er stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan stemmes 
ved fuldmagt. Intet medlem kan stemme ved mere end .... fuldmagter (maximum tre 
fuldmagter). 
 

Stk. 2. Eventuelle fuldmagter afleveres straks til dirigenten, når denne er blevet valgt. Dirigenten 
tager stilling til fuldmagternes gyldighed. 
 

Stk. 3. Alle beslutninger og valg sker, med de i § 5, stk. 5 og § 9 nævnte undtagelser, ved 
almindelig stemmeflerhed. Står stemmetallene i tilfælde af forslag til beslutning lige, er forslaget 
bortfaldet. 
 
Står stemmetallene ved personvalg lige, sker valg ved lodtrækning blandt de personer, der er 
stemmelighed om. Afstemning sker skriftligt, såfremt mindst to medlemmer på generalforsam-
lingen ønsker dette, dog altid ved personvalg. 
 
Der skrives referat over virksomhedsgruppens generalforsamlinger.  
 

§ 7. BESTYRELSEN 
 
Virksomhedsgruppens daglige ledelse varetages af en bestyrelse. 
 

Stk. 2. Bestyrelsen består af mindst tre bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter. Har 
virksomhedsgruppen under ti medlemmer, kan bestyrelsen bestå af formanden alene. 
 

Stk. 3. På den årlige ordinære generalforsamling, jf. §5, stk. 2 vælges hvert andet år en formand. 
Genvalg kan finde sted. 
 

Stk. 4. På den årlige ordinære generalforsamling jf. § 5, stk. 2, vælges bestyrelsens medlemmer, 
således at halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år. Genvalg kan 
finde sted. 
 

Stk. 5. På sit første møde efter en generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen har fundet sted, 
konstituerer bestyrelsen sig ved af sin midte at vælge en næstformand. Mødet finder sted senest 
én uge efter generalforsamlingen. 
 

Stk. 6. Formanden fungerer som tillidsrepræsentant, næstformanden som stedfortræder for 
tillidsrepræsentanten. Valget meddeles IDA, der anmelder dette skriftligt over for virksom-
hedens ledelse. 
 

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder 
enten formand eller næstformand, er til stede. 
 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed, er 
formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende. 
 

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv eventuel forretningsorden. 
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§ 8. VIRKSOMHEDSGRUPPENS KOMPETENCE 
 
Virksomhedsgruppen kan med samtykke fra IDA indgå lokale aftaler med virksomhedens 
ledelse om generelle løn- og ansættelsesvilkår. 
 

Stk. 2. Virksomhedsgruppen kan med samtykke fra IDA indgå lokale samarbejdsaftaler med 
andre grupper af ansatte i virksomheden. 
 

§ 9. VIRKSOMHEDSGRUPPENS OPHØR MV.  
 
Beslutning om at opløse virksomhedsgruppen kræver, at mindst 3/4 af virksomhedsgruppens 
medlemmer stemmer for det på en i dette øjemed skriftligt indkaldt ekstraordinær general-
forsamling. IDA orienteres umiddelbart herefter om ophævelsen. 
 

Stk. 2. På den ekstraordinære generalforsamling træffes samtidig bestemmelse om at anvende 
virksomhedsgruppens eventuelle formue. 
 
 
 
 
Vedtaget på .................................................................. den ................................. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 


