Lokalforeningsvedtægter

§1
Lokalforeningens navn
Lokalforeningens navn er Arbejdsgiverne Fyn.
Lokalforeningen består af et antal kredse. Samarbejdet mellem Arbejdsgiverne
Fyn og den enkelte kreds fastlægges af Arbejdsgiverne Fyns bestyrelse.
De nærmere regler for kredsene findes i særskilt bilag: Arbejdsgiverne Fyn
Kredse.

§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 fastlagt i overensstemmelse med
TEKNIQ Arbejdsgivernes opdeling af de enkelte lokalforeninger.

§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.
Lokalforeningens bestyrelse kan fastsætte en eventuel faglig afgrænsning.
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Stk. 2
Virksomheden repræsenteres i lokalforeningen af indehaveren, eller 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 seniormedlemskabets omfang.
Herudover er det muligt efter lokalforeningens egen bestemmelse at udnævne
æresmedlemmer.

§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.

2

§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.
Stk. 2
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel
med angivelse af dagsordenen.
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.
Stk. 3
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalforeningens virksomhed
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse for perioden 1. januar – 31.
december
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter
6. Valg af revisor og eventuelle revisorsuppleanter
7. Valg af fanebærer Nordfyn og fanebærer Sydfyn og suppleanter
8. 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.
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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 de ønsker 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.

§ 11
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3-9 medlemmer Disse vælges på skift for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
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
Begravelseshjælp
Der ydes begravelseshjælp til afdøde medlems enke/mand eller børn, hvis der
anmodes herom. Bestyrelsen fastsætter beløbets størrelse.
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§ 13
FYNS STIFT’s jubilæumsfond
FYNS STIFTs jubilæumsfond fortsætter iflg. fundats.

§ 14
Lokalforeningens ophævelse
Ved lokalforeningens eventuelle ophævelse overgår midlerne til TEKNIQ
Arbejdsgiverne, medmindre generalforsamlingen træffer anden beslutning om
anvendelsen af eventuelle midler.

Godkendt på generalforsamling 2. oktober 2020.
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Bilag
Arbejdsgiverne Fyn
KREDSE
Arbejdsgiverne Fyn består af et antal kredse, hvis vedtægter og bestemmelser skal overholdes.
Hver kreds vælger en kredsbestyrelse på mindst 3 medlemmer, som igen vælger sin formand.
Kredsbestyrelsen i hver kreds skal arbejde for de faglige interesser og styrke sammenholdet
medlemmerne imellem.
Kredsbestyrelsen indkalder til møde, når der er anledning dertil, dog mindst 1 gang årligt til
generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Hver kreds bestemmer sin forretningsgang, som dog ikke må være i strid med Arbejdsgiverne Fyns
vedtægter.
Det er frivilligt for medlemmer i Arbejdsgiverne Fyn at være medlem af en kreds.
Hvis der opstår tvivl eller meningsforskel om grænserne mellem kredsene under Arbejdsgiverne Fyn
afgøres tvivlsspørgsmål herom ved forhandling mellem den pågældende kreds og Arbejdsgiverne
Fyn.
Hvis en kreds er uvirksom, kan ethvert medlem indanke til kredsen og Arbejdsgiverne Fyn, som
videreforhandler.
Hvis kredsen nedlægges, overgår kredsbidraget til Arbejdsgiverne Fyn, og kredsen bestemmer selv,
hvad kassebeholdningen skal anvendes til.
Kredsformandsgruppen indkaldes en gang årligt i december til et orienterende møde om
Arbejdsgiverne Fyns bestyrelsesarbejde.
Kredsformændene modtager løbende referat fra bestyrelsesmøderne i Arbejdsgiverne Fyn.

Godkendt på generalforsamling 2. oktober 2020.
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Retningslinjer
ARBEJDSGIVERNE Fyn
FANER OG OPMÆRKSOMHED

Faner
Foreningsfanerne skal opbevares hos de til enhver tid fungerende fanebærere.
Fanerne skal være forsikrede uanset det sted, hvor de opbevares.
Præmien betales af Arbejdsgiverne Fyn.
Fanerne må anvendes til enhver festlighed indenfor kredsene og bæres af fanebærerne, som er
pligtige til at møde, hvor fanen benyttes.
Har fanebæreren forfald, skal han omgående give formanden eller kassereren besked herom.
Fanebærerens eller suppleantens rejsediæter dækkes af Arbejdsgiverne Fyn.
Fanen skal være til stede ved begravelse, ved sølvbryllup, ved guldbryllup samt 40 og 50-års
forretningsjubilæum, når meddelelse herom tilstilles formanden eller kassereren, som herefter
sikrer, at det ordnet.
Ansvaret for fanernes omhyggelige opbevaring og behandling påhviler fanebærerne. Opløses
Arbejdsgiverne Fyn og kredsene herunder, overgår fanerne til Odense Museum.

Opmærksomhed
Arbejdsgiverne Fyn viser opmærksomhed ved 50-års jubilæum, guldbryllup og ved begravelser.
Ved medlemmers enkes/ mands begravelse sender Arbejdsgiverne Fyn dog enten fane eller krans,
forudsat bekendtgørelse til formand eller kasserer i Arbejdsgiverne Fyn
Ønskes fanerne benyttet flere steder til forskellige formål, vil begravelser komme først i betragtning.

Godkendt på generalforsamling 2. oktober 2020.
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