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Københavns Blikkenslagerlaug 
 

stiftet den 27. november 1678 
af 
 

Jonas Holl 
Hans Christop Todt 

Claus Scheel 
Casper Baumann 

 
 

På TEKNIQs generalforsamling den 14. maj 2011 fusionerede TEKNIQ, ELFO 
og Dansk VVS til TEKNIQ. Københavns Blikkenslager- og VVS Laug er kreds-
forening i TEKNIQ.  
 
1. april 1998 ændredes navnet til 
Københavns Blikkenslager- og VVS Laug. 
 
Lauget er efter generalforsamlingsbeslutning den 1. december 1969 tilsluttet 
Dansk VVS med virkning fra 1. januar 1971 som 
Københavns Blikkenslager- og VVS Laug. 
 
30. oktober 1963 ændredes navnet til 
Københavns Blikkenslager-, Rør- og Sanitetslaug. 
 
1. januar 1949 tilsluttet “Sammenslutningen af Mesterforeninger i  
Blikkenslager-, Rør- og Sanitetsfaget”, som opløstes 31. december 
1970. 
 
I 1935 sammensluttet med Gas-, Vand og Sanitetslauget for København  
og Omegn. 
 
Laugets medlemmer er gennem TEKNIQ tilsluttet Dansk Arbejdsgiverforening. 
 
 
Revideret i 2017. 
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Laugets navn 
§ 1 

 
Stk. 1. Laugets navn er “Københavns Blikkenslager- og VVS Laug”. 

 

Stk. 2. Lauget er kredsforening i TEKNIQ. 

 

 

Laugets formål 
§ 2 

 
Stk. 1. Laugets formål er at samle virksomheder inden for vvs-branchen  

til varetagelse af fælles interesser og til at hævde fagets gode omdøm-

me. 

 

Stk. 2. Nærværende laugsvedtægter er at betragte som et supplement til 

de for TEKNIQ gældende vedtægter, som finder anvendelse forud for 

laugsvedtægterne. 

 

 

Betingelser for optagelse 
§3 

 
Stk. 1. Enhver virksomhed, der udøver næring inden for blikkenslager-, 

smede- og vvs-området samt tilgrænsende områder, kan efter ansøg-

ning optages som medlem. 

Skriftlig anmodning om optagelse stiles til TEKNIQ og godkendes af 

Laugets Oldermand. 

 

Stk. 2. Virksomheden repræsenteres i Lauget af indehaveren, en med-

ejer eller en ledende medarbejder, som virksomheden har udpeget til at 

repræsentere denne. 

Øvrige indehavere, medejere og ledende medarbejdere kan endvidere 

optages som personlige medlemmer efter ansøgning og på anbefaling af 

virksomheden. 
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Personer med tilknytning til eller organiseret i et fagforbund på lønmod-

tagerside kan dog ikke optages. 

 

Stk. 3. Vedkommende må forinden have afviklet gældsforhold med even-

tuelle andre faglige organisationer. 

Vedkommende må endvidere have fuld rådighed over sit bo og må ikke 

være medlem af nogen faglig organisation, hvis formål er i strid med 

Laugets vedtægter. 

 

Stk. 4. Lauget inviterer nye medlemmer til et informationsmøde. Dette 

finder sted inden Laugets generalforsamling og arrangeres evt. i samar-

bejde med TEKNIQ. 

 

Stk. 5. Laugets medlemmer tilknyttes Haandværkerforeningen i Kjøben-

havn. 

 

 

Indmeldelsesgebyr og medlemsbidrag. 
§4 

 
Stk. 1. Ethvert nyt medlem er ved sin indtræden i Lauget pligtig til at be-

tale et indmeldelsesgebyr. Dette fastsættes af Laugets bestyrelse.  

 

Stk. 2. Virksomheden, personlige medlemmer og seniormedlemmer be-

taler kontingent til Lauget. Kontingentet fastsættes af Laugets bestyrel-

se. 

 

Stk. 3. Optagelse regnes kontingentmæssigt fra det kvartals begyndelse, 

i hvilken optagelsen sker i TEKNIQ. 

 

Stk. 4. Kontingent skal betales ved påkrav og kan i tilfælde af restance 

for 2 kvartaler medføre slettelse af Lauget. Skyldigt kontingent vil heref-

ter blive inddrevet ad rettens vej. 
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Repræsentanter for virksomheden 
§ 5 

 
Stk. 1. Over Laugets medlemmer udarbejdes en fortegnelse med oplys-

ninger om virksomhedens navn og adresse samt hvem der repræsente-

rer virksomheden i forholdet til Lauget. 

 

Stk. 2. Enhver ændring for virksomheden på de her omhandlende områ-

der skal straks meddeles skriftligt til Lauget og TEKNIQ. 

 

Stk. 3. For så vidt ændringen medfører, at betingelserne for medlemska-

bet ikke længere synes at være til stede, optages sagen til behandling 

på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor der træffes beslutning om 

medlemsforholdets opretholdelse eller ophør. 

 

Stk. 4. Vedkommende medlem kan indanke bestyrelsens afgørelse for 

en generalforsamling. 

 

Stk. 5. Ethvert medlem er pligtig at holde sig Laugets og TEKNIQs til en-

hver tid gældende vedtægter og bestemmelser efterrettelig, hvorfor æn-

dringer i disse snarest skal meddeles samtlige medlemmer. 

 

Stk. 6. Intet medlem af Lauget kan have andel i ledelse af en virksomhed 

eller andet firma, der driver en med Laugets medlemmer konkurrerende 

virksomhed, uden at denne virksomhed også er medlem af Lauget. 

Bestyrelsen kan dog meddele dispensation fra denne bestemmelse, når 

forholdene taler derfor. 

 

Stk. 7. Intet medlem må mundtligt eller skriftligt afgive bedømmelse over 

et andet medlems arbejde eller leverancer, uden efter forudgående 

skriftlig opfordring fra offentlig ret, TEKNIQ eller Laugets bestyrelse. 
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Seniormedlemmer 
§6 

 
Stk. 1. Virksomhedens repræsentanter og personlige medlemmer, der 

på grund af alder, pensionering eller sygdom ophører med at drive med-

lemsvirksomheden, kan overføres som seniormedlem. Ud over det i ved-

tægterne bestemte, fastsætter bestyrelsen seniormedlemskabets om-

fang. Personer, som bliver organiseret i et fagforbund, kan dog ikke 

overføres som seniormedlemmer. 

 

Stk. 2. Seniormedlemmer kan, med bestyrelsens samtykke, blive kontin-

gentfri. 

 

Stk. 3. Seniormedlemmer har ingen stemmeret og kan ikke modtage 

valg. 

 

 

Æresmedlemmer 
§ 7 

 
Stk. 1. Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, der i særlig grad har gjort 

sig fortjent, til æresmedlemmer. Æresmedlemmer har samme rettighe-

der og pligter som øvrige medlemmer. 

 

 

Udmeldelse og ekskludering 
§ 8 

 
Stk. 1. Udmeldelse af Lauget skal indsendes skriftligt og kan kun ske 

med 6 måneders varsel til en 1. juli. Dog kan ingen udmeldelse finde 

sted under en arbejdskonflikt, ej heller kan en virksomhed melde sig ud 

af Lauget, før der er gået mindst 2 år efter, at de har fået erstatning af 

faglig hjælpefond. 
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Et medlem overføres efter skriftlig anmodning til en anden kredsforening 

til udgangen af et kvartal uden iagttagelse af reglerne om udmeldelse. 

 

Stk. 2. Et medlem, som træder i likvidation eller kommer under konkurs-

behandling, udtræder af Lauget og TEKNIQ fra udgangen af det kalen-

derkvartal, i hvilket likvidationen eller konkursen kommer til disses kund-

skab. 

 

Stk. 3. Et medlems udtræden eller eksklusion frigør det ikke for forplig-

telse til afvikling af den pådragne skyld, der om fornødent kan inddrives 

ad retslig vej. 

 

Stk. 4. Er et medlem udtrådt af Lauget, har det intet krav på eller andel i 

Laugets formue eller midler. 

 

Stk. 5. Er et medlem udtrådt af Lauget, kan det kun genoptages  mod 

betaling af nyt indskud og afvikling af eventuel gæld. 

 

Stk. 6. Personligt medlemskab kan kun opretholdes, så længe virksom-

heden er medlem af Lauget. 

 

Stk. 7. Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse 

ske med virkning fra udgangen af den måned, i hvilken afhændelse eller 

ophør sker. 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer 
§9 

 
Stk. 1. Oldermanden eller i hans fravær Viceoldermanden sammenkal-

der til bestyrelsesmøder og leder disse. Der tages referat af møderne, 

som føres til protokol. Denne underskrives af Oldermand og bisiddere. 

 

Stk. 2. Valgbar som Oldermand er repræsentanten for en af Laugets 

medlemsvirksomheder og personlige medlemmer. 
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Stk. 3. Oldermanden deltager som kredsformand i TEKNIQs møder med 

formændene og i hans fravær Viceoldermanden. Skulle begge være for-

hindret i at deltage vælger bestyrelsen en stedfortræder. 

 

Stk. 4. Laugets bestyrelse, der vælges af Laugets generalforsamling, 

består af Oldermand og ind til 6 bisiddere. 

 

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år efter Laugets general-

forsamling og vælger af sin midte Viceoldermanden og nedsætter even-

tuelle udvalg med fordeling af udvalgsposter. 

 

Stk. 6. Bestyrelsen har den administrative myndighed i alle Laugets an-

liggender. 

 

Stk. 7. For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig, skal mindst Ol-

dermand eller Viceoldermand samt 2 bisiddere være til stede. 

 

Stk. 8. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøder gør Olderman-

dens eller i hans fravær Viceoldermandens stemme udslaget. 

 

Stk. 9. Skulle et bestyrelsesmedlem afgå inden valgperiodens udløb, 

supplerer Laugets bestyrelse sig selv, frem til næste ordinære general-

forsamling. 

 

Stk. 10. I behandlingen af sager, som vedrører et af bestyrelsens med-

lemmers forhold eller bedrift, må det pågældende medlem vige sit sæde. 

 

Stk. 11. Honorar fastsættes af bestyrelsen. 

 

Stk. 12. Bestyrelsen kan ansætte en administrationsledelse til den dagli-

ge drift og fastsætter ansættelsesvilkårene. 
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Laugsråd 
§ 10 

 
Stk. 1. Laugrådets opgave er at drøfte, debattere, informere og rådgive 

bestyrelsen. 

 

Laugsrådet består af 13 personer samt 3 suppleanter. Disse vælges for 

2 år ad gangen på Laugets generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 

 

Bestyrelsen kan invitere andre personer til at deltage i Laugsrådets mø-

der. 

 
Stk. 2. Oldermanden indkalder Laugsrådet  til møder og leder disse . 

 

 

 

 

Lokalforeninger 
§ 11 

 
Stk. 1. Bestyrelsen kan medvirke ved oprettelsen af lokalforeninger i 

Laugets område. 

 

Stk. 2. Lokalforeningernes vedtægter må ikke stride mod Laugets ved-

tægter. 

 

Stk. 3. Lokalforeningerne bør søge at inddrage så mange uorganiserede 

kolleger fra området som muligt til medlemmer i Lauget. 

 

Stk. 4. Lokalforeninger kan ikke i mere end 1 år have kolleger som med-

lemmer, hvis disse ikke er medlem af Lauget og TEKNIQ. Disse kan ikke 

være i bestyrelsen for lokalforeningen. 
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Stk. 5. Lokalforeninger kan efter forudgående aftale benytte Laugets lo-

kale til medlemsmøder. 

 

Stk. 6. Der gives lokalforeninger, der ikke er repræsenteret med en 

fuldmagtsbærer, ret til at få indkaldt en repræsentant ved møder i Lau-

get, men disse repræsentanter er uden stemmeret. 

 

 

 

Laugets midler 
§ 12 

 
Stk. 1. Laugets midler skal anbringes efter nærmere af bestyrelsen fast-

satte retningslinier. 

 

Stk. 2. De under Lauget henhørende legater og fondes midler skal an-

bringes i overensstemmelse med disses fundatser. Er anbringelsen af 

midlerne overladt Lauget, anbringes midlerne efter nærmere af bestyrel-

sen fastsatte retningslinjer. 

 

Stk. 3. Oldermanden underskriver på Laugets vegne, dog fordres der for 

at pantsætte eller på anden måde disponere over Laugets værdipapirer, 

underskrift af Oldermand og Viceoldermand efter godkendt bestyrelses-

beslutning. 

 

Stk. 4. For at hæve penge til den daglige drift, skal der underskrives af 

Oldermand eller Viceoldermand. Til foretagelse af den daglige forret-

ningsførelse, kan der meddeles prokura. 

 

Stk. 5. Laugets arkiver og øvrige ejendele såsom Oldermandskæde, vel-

komster, lader osv. skal opbevares på Laugskontoret eller et andet af 

bestyrelsen godkendt sted og være brand- og tyveriforsikret. 

 

Stk. 6. Der skal altid være en inventarfortegnelse over Laugets effekter. 
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Regnskab og revision 
§ 13 

 
Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

Stk. 2. Regnskaberne vedrørende Lauget forelægges generalfor-

samlingen. Regnskaberne skal godkendes af generalforsamlingen. 

 

Stk. 3. Til såvel talmæssigt som kritisk at revidere Laugets regnskaber, 

dets kontante pengebeholdning og værdipapirer etc.  vælges blandt 

Laugets medlemmer 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

 

Generalforsamlingen kan for et år ad gangen pålægge bestyrelsen at 

næste års årsregnskab også skal være revideret af en statsautoriseret 

eller registreret revisor. 

 

Stk. 4. Laugets regnskaber skal være revideret og fremsendt sammen 

med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

Stk. 5. Ingen af bestyrelsens medlemmer kan vælges til revisor. 

 

 

Ordinære generalforsamlinger og møder 
§ 14 

 
Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle Laugets an-

liggender, og dens beslutning er bindende for samtlige medlemmer. Kun 

den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægter. 

 

Stk. 2. Forhandlingerne ledes af en dirigent, der foreslås og vælges af 

generalforsamlingen. 

 

Stk. 3. Over forhandlingerne føres en protokol, der godkendes og under-

skrives af dirigenten. 
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Stk. 4. Den årlige generalforsamling afholdes senest den 14. april. Ind-

kaldelsen hertil finder sted gennem medlemsbladet, elektronisk til den til 

TEKNIQ opgivne modtageradresse eller skriftligt med mindst 14 dages 

varsel. I indkaldelsen skal dagsordenen være angivet. 

 

Stk. 5. I vinterens løb afholdes desuden et eller flere faglige møder. 

 

Stk. 6. På generalforsamlingen aflægger Oldermanden årsberetning 

over Laugets virksomhed i det forløbne år og besvarer spørgsmål des-

angående. 

 

Stk. 7. Oldermand samt bestyrelse foreslås og vælges på general-

forsamlingen for 2 år ved almindeligt stemmeflertal, således at der hvert 

år afgår de bisiddere der har fungeret længst. Genvalg kan finde sted. 

 

Stk. 8. Genvalg til bestyrelsen og øvrige poster kan finde sted. 

 

Stk. 9. Laugets revisorer og revisorsuppleant vælges på den årlige gene-

ralforsamling, og der afgår efter tur 1 revisor og suppleanten. Genvalg 

kan finde sted. 

 

Stk. 10. Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på Laugets gene-

ralforsamling, skal forelægges på Laugets generalforsamling, og senest 

1. marts skriftligt være Laugets bestyrelse i hænde. 

 

Stk. 11. Forslag om ændringer til Laugets vedtægter skal fremsættes på 

generalforsamlingen og betragtes kun som lovligt vedtagne, når mindst 

1/3 af Laugets stemmeberettigede medlemmer er mødt, samt mindst 2/3 

af de afgivne stemmer har tiltrådt forslaget. 
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Stk. 12. Virksomhedens repræsentant og personlige medlemmer er 

stemmeberettigede på general-forsamlingen, når kontingentet til og med 

januar kvartal er betalt. 

 

Stk. 13. Afstemninger foretages ved håndsoprækning. I tilfælde af tvivl 

om afstemningens resultat eller når dirigenten eller mindst 10 medlem-

mer forlanger det, foretages skriftlig afstemning. 

 

Stk. 14. En stemmeberettiget kan give møde ved en anden stemmebe-

rettiget, ifølge skriftlig dateret fuldmagt, anført på bagsiden af det ud-

stedte adgangskort. 

Ingen kan råde over flere end 2 stemmer. 

 

Stk. 15. Der kan på en generalforsamling kun tages beslutning om de på 

vedkommende dagsorden opførte sager. 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling 
§ 15 

 
Stk. 1. Skulle et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer ikke 

være mødt til den ordinære generalforsamling, indvarsles til en ekstraor-

dinær generalforsamling med 8 dages varsel, og denne skal da tage 

gyldig beslutning uden hensyn til de fremmødtes antal, dog at der til 

nævnte forslags vedtagelse ligeledes her kræves, at det tiltrædes af 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

Stk. 2. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes elektronisk til den 

til TEKNIQ opgivende modtageradresse eller skriftligt med angivelse af 

dagsorden. 

 

Ekstraordinære generalforsamlinger kan, når vigtige sager foreligger, 

indkaldes af bestyrelsen med kort varsel, dog ikke under 24 timer. 
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Stk. 3. Bestyrelsen er desuden pligtig til at indkalde til ekstraordinær ge-

neralforsamling, når mindst 15 af Laugets medlemmer forlanger det 

skriftligt med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. I så fald skal ge-

neralforsamlingen indkaldes inden 8 dage, regnet fra den dag anmod-

ningen er kommet Oldermanden eller i dennes forfald Viceoldermanden, 

i hænde. 

 

 

Stk. 4. Afstemninger foretages ved håndsoprækning. I tilfælde af tvivl om 

afstemningens resultat, eller når dirigenten eller mindst 10 medlemmer 

forlanger det, foretages skriftlig afstemning. 

 

 

Laugets ophævelse 
§ 16 

 
Stk. 1. Skulle Laugets medlemstal falde til 5 eller færre, så ophæves 

Lauget. Skulle der på en generalforsamling i Lauget være ønske om at 

ophæve Lauget, skal 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer 

være til stede og 2/3 af disse skal så i givet fald stemme for en ophævel-

se af Lauget. 

 

Ophæves Lauget skal Oldermandskæde, velkomster, lader, arkivsager 

og lignende effekter af særlig kunstnerisk værdi bevares for eftertiden 

ved deponering på offentlige museer, arkiver, biblioteker o. lign. 

 

Laugets formue skal tilfalde Laugets stiftelse, hvis en sådan er oprettet, 

ellers tilfalder formuen Kjøbenhavns Haandværkerforenings plejehjem 

og ældreboliger, dog med den klausul, at beløbet fortrinsvis skal anven-

des til fordel for fagets udøvere. 

 

Stk. 2. Opløses Lauget skal det omgående meddeles de offentlige myn-

digheder, der påser, at de fastsatte bestemmelser i Laugets vedtægter 

bliver overholdt 
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Stk. 3. Lauget hæfter kun for sine forpligtelser med Laugets formue. Der 

påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for Laugets for-

pligtelser. 

 

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på 

Laugets ordinære generalforsamling 

den 26. april 2017. 

 

 

 

Søren Schmidt 

Oldermand 
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Fortegnelse over legater 
 

Alle legatansøgninger indsendes til Oldermanden, der alene eller sam-

men med Laugets bestyrelse vurderer om ansøgeren kan komme i be-

tragtning. 

 

 

“Københavns Blikkenslager-, Rør- og Sanitetslaugs  
Legatfond” 

består af en sammenlægning af nedenstående legater: 

 

Blikkenslagermester Fr. W. Brønners Legat 

Fabrikant H. V. Christensens Legat 

Blikkenslagermester Chr. Dose og hustrus Legat 

Blikkenslagermester Carl Th. Dreyer og hustrus Legat 

Bagermester E. N. Faxøe og hustrus Legat 

Københavns Blikkenslagerlaugs Fagskoles partslegat 

Kjøbenhavns Blikkenslagerlaugs Fagskole-Legat 

Justitsråd Niels Josephsen og hustrus Legat 

Blikkenslagermester Andreas Theodor Lambrechts Legat 

Blikkenslagermester Jens Peter Lund og hustrus Legat 

Alfred Mejers Legat 

Alfred Mejers Boliglegat 

Oldermand Pers Legat 

Blikkenslagermester Reuschs Mindelegat 

Blikkenslagermester, Oldermand Harald Steenbergs Mindelegat 

Blikkenslagermester Christian A. Wagner og hustrus Mindelegat 

Blikkenslagermester Christian L. Zangenbergs Legat 

Blikkenslagermester Museth Nielsen og hustrus Legat 

Blikkenslagermester Chr. Geberts Mindefond 

Blikkenslagermester G. W. Frydenlunds Legat 

S. E. Jensens og Roeds Legat 

Blikkenslagermester Vilhelm Lange og hustrus Legat 

Charles James Hougaard og hustrus Legat 
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Af fondens renteafkast henlægges hvert år 10 % til formuen. Resten af 

det årlige renteafkast tildeles værdige trængende, fortrinsvis ældre blik-

kenslagermestre i København og omegn, disses enker og ugifte døtre. 

 

 

“Ingeborg og Emanuel Jensens skovturslegat” 
 

Legatets årlige afkast skal først og fremmest anvendes til den skovtur, 

som Lauget afholder hvert år for Laugets seniormedlemmer. 

 

 

“Else og Børge Jensens Legat” 
 

Legatets årlige nettoindtægt anvendes til støtte for rekreationsophold for 

medlemmer af Københavns Blikkenslager- og VVS Laug og/eller sådan-

ne medlemmers ægtefæller. 
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