
Lokalforeningsvedtægter 

§ 1

Lokalforeningens navn 

Lokalforeningens navn er TEKNIQ Arbejdsgiverne Midt-Vestjylland 

§ 2
Lokalforeningens formål 

Lokalforeningens formål er at formidle kontakten fra TEKNIQ Arbejdsgiverne til 

de enkelte medlemmer, at gennemføre medlemsrettede aktiviteter og varetage 
lokalforeningens medlemmers interesser.  

§ 3
Lokalforeningens geografiske område 

Lokalforeningens geografiske område er kommunerne Silkeborg, Viborg, Skive, 
Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Struer. 

§ 4
Vedtægternes relation til TEKNIQ Arbejdsgivernes 

vedtægter 

Lokalforeningens vedtægter er at betragte som et supplement til TEKNIQ 
Arbejdsgivernes til enhver tid gældende vedtægter, og de må ikke være i strid 
med disse. Den enkelte lokalforening er underkastet de beslutninger, der er 
truffet i henhold til TEKNIQ Arbejdsgivernes vedtægter. 

§ 5
Medlemskab 

Stk. 1 
Som medlem af lokalforeningen kan optages virksomheder, der er medlem af 

TEKNIQ Arbejdsgiverne.  

Stk. 2 

Virksomheden repræsenteres i lokalforeningen af indehaveren, en anden 

medejer eller ledende medarbejder. 



Lokalforeningen kan beslutte at optage medejer og ledende medarbejdere som 

personligt medlem efter ansøgning og på anbefaling af virksomheden. 
Medlemskabet består, så længe virksomheden er medlem. 

 
Stk. 3  

Indehavere, medejere og ledende medarbejdere af medlemsvirksomheder, der 
på grund af alder, pensionering eller sygdom ophører med at drive 

medlemsvirksomheden, kan overføres som seniormedlemmer i 

overensstemmelse med betingelserne i TEKNIQ Arbejdsgivernes vedtægter § 8. 
 

Ud over det i vedtægterne bestemte fastsætter bestyrelsen senior-
medlemskabets omfang.  

 
 

§ 6 

Kontingent 
 
Stk. 1 

Kontingent fastsættes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. 
 

 
Stk. 2 

Kontingent skal betales ved påkrav og kan i tilfælde af restance for 2 kvartaler 
medføre slettelse af lokalforeningen. Skyldigt kontingent vil herefter søges 

inddrevet ad rettens vej. 

 

§ 7 

Udmeldelse 
 

Stk. 1 
Udmeldelse af TEKNIQ Arbejdsgiverne medfører samtidig udmeldelse af 

lokalforeningen.  
 

Udmeldelse af lokalforeningen kan kun ske på de i TEKNIQ Arbejdsgivernes 
vedtægter anførte vilkår. 

 

§ 8 

Skift af lokalforening 
 
Flytning fra en lokalforening til en anden lokalforening kan ske til udgangen af 

et kvartal. 
 

 



§ 9 

Generalforsamling 
 

Stk. 1  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.  

 
Hvis generalforsamlingen ikke lovligt kan afholdes fysisk, kan bestyrelsen 

træffe beslutning om at afholde den elektronisk. 
 

Hvis generalforsamlingen afholdes elektronisk, skal indkaldelsen indeholde 

oplysning om, hvilket elektronisk system der anvendes, hvordan 
medlemmerne tilmelder sig til elektronisk deltagelse og om fremgangsmåden 

ved elektronisk deltagelse. Det anvendte system skal være indrettet således at 
medlemmernes ret til at deltage, tale og afgive stemme, herunder anonymt, 

sikres. Resultatet af afstemninger skal kunne fastslås og dokumenteres. 
 

Stk. 2 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel 

med angivelse af dagsorden.  
 

Indkaldelse kan ske ved brev eller pr. mail eller tilsvarende til den til TEKNIQ 
Arbejdsgiverne oplyste modtageradresse.  

 
Indkomne forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære 

generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse. 

 
Stk. 3 

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende: 
 

1.        Valg af dirigent 
2.        Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virksomhed 

3.        Aflæggelse af regnskab til godkendelse 
4.        Indkomne forslag  

5.        Fastsættelse af kontingent 
6.        Valg af bestyrelse  

7.        Valg af bestyrelsessuppleanter 
8.        Valg af revisorer 

9.        Valg af revisorsuppleanter 
10. Nyt fra råd, nævn og udvalg 

11. Nyt fra TEKNIQ Arbejdsgiverne  

12. Eventuelt 
 

Bestyrelsesmedlemmer vælges på skift for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde 
sted. 

 



Stk. 4 

Seniormedlemmer har ingen stemmeret og er ikke valgbare. 
 

 
Stk. 5 

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, medmindre 
andet er bestemt i disse vedtægter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Skriftlig afstemning foretages, såfremt et medlem kræver dette. 
 

Afstemninger over forslag, som kan medføre lokalforeningens ophævelse og 
ændringer i nærværende vedtægter, skal altid ske skriftligt, og forslaget 

betragtes kun som vedtaget, når det tiltrædes af mindst 3/4 af de på 
generalforsamlingen fremmødte medlemmer og efterfølgende kan godkendes af 

TEKNIQ Arbejdsgivernes bestyrelse. 
 

§ 10 

Ekstraordinær generalforsamling 
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det 

nødvendigt, eller når mindst 15 af lokalforeningens medlemmer skriftligt 
begærer det og ledsager begæringen med angivelse af, hvilke sager der ønskes 

behandlet.  
 

En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, 

og indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden. 
 

Indkaldelse kan ske ved brev, pr. mail eller tilsvarende til den til TEKNIQ 
Arbejdsgiverne oplyste modtageradresse. 

 
Bestyrelsen kan beslutte at ekstraordinære generalforsamlinger afholdes 

elektronisk efter samme retningslinjer som ordinære generalforsamlinger. 
 

 

§ 11 

Bestyrelsen 

 
Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer. Disse vælges på skift for 2 år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted. 

 
Bestyrelsen skal i videst muligt omfang sikre, at alle lokalforeningens faggrupper 

er repræsenteret i bestyrelsen.  
 

Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år efter generalforsamlingen. 



 

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 
 

Lokalforeningens midler administreres af bestyrelsen med ansvar over for 
generalforsamlingen.  

 
I økonomiske anliggender tegnes foreningen af formanden og ét  

bestyrelsesmedlem. 

 
 

§ 12 

Lokalforeningens ophævelse 
 

Ved lokalforeningens eventuelle ophævelse overgår midlerne til TEKNIQ 
Arbejdsgiverne, medmindre generalforsamlingen træffer anden beslutning om 

anvendelsen af resterende midler. 

 
 

 
 
 


