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Afdelingens navn
Afdelingens navn er Arbejdsgiverne Vestsjælland og dens hjemsted er til enhver tid det sted, hvor formanden er bo
sat.
Afdelingen er en sammenlægning af de tidligere afdelinger Nordvestsjælland og Sydvest- & Midtsjælland, og den
dækker disse geografiske områder.

Afdelingens formål og opgaver
At etablere og befordre forbindelse mellem det enkelte medlem og Arbejdsgiverne
At varetage medlemmernes interesser på lokalt plan.
At fremme og styrke arbejdsgivernes organisering og kollegiale sammenhold.
At formulere og fremføre lokalafdelingens aktuelle interesser for Arbejdsgivernes kompetente forsamlinger.
At repræsentere Arbejdsgiverne i foreningsmæssige anliggender på lokalt plan og medvirke som sådan til løsning
af de i Arbejdsgivernes vedtægter § 1 anførte opgaver.

Optagelse af medlemmer
Afdelingen optager medlemmer i henhold til § 3 i Arbejdsgivernes vedtægter.
Afdelingen kan derudover efter egen bestemmelse have passive medlemmer, støttemedlemmer og æresmedlemmer,
som har egne kontingentregler.
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde Arbejdsgivernes og afdelingens vedtægter.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Generalforsamlingen er underlagt beslutninger truffet på Ar
bejdsgivernes landsgeneralforsamling.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, og beslutninger træffes ved almindeligt
stemmeflertal. Aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Vedtægtsændring kræver, at 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås dette flertal ikke, kan forslaget behandles på en eks
traordinær generalforsamling, som indkaldes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. På den ekstraor
dinære generalforsamling kræves simpelt stemmeflertal for ændringen. Passive medlemmer og støttemedlemmer
har ikke stemmeret på generalforsamlinger.
Ordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i marts eller april md., og indkaldelse med
dagsorden sker med mindst 14 dages varsel ved meddelelse i Bladet Arbejdsgiverne og/eller skriftlig meddelelse til
hvert enkelt medlem.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst ¼ af medlemmerne frem
sætter anmodning herom. Indkaldelse sker efter reglerne i stk. 3.
Forslag til behandling på ordinær generalforsamling skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsam
lingen.
Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om afdelingens virksomhed.
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