Vedtægter og fundats for

Århus VVS- og Blikkenslagerlaug
Vedtaget på generalforsamlingen
Aarhus, den 16. marts 2017
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Vedtægter
§ 1 Kredsforeningens navn
Århus VVS- og Blikkenslagerlaug.
§ 2 Laugets formål
Laugets formål er, som en underafdeling af TEKNIQ, at gennemføre medlemsrettede
aktiviteter og varetage kredsforeningens medlemmers interesser.

§ 3 Laugets geografiske område
Laugets område er fastlagt i overensstemmelse med kredsopdelingen for TEKNIQ.

§ 4 Laugsvedtægternes relation til TEKNIQs vedtægter
Nærværende laugsvedtægter er at betragte som et supplement til de for TEKNIQ gældende vedtægter.

§ 5 Medlemskab
Som medlem kan optages enhver virksomhed, der er medlem af TEKNIQ. Indehaveren af virksomheden repræsenterer denne over for Lauget.
Stk. 2. Virksomheden repræsenteres i lauget af indehaveren, medejer eller ledende medarbejder, som virksomheden har udpeget til at repræsentere denne.
Stk. 3. Lauget kan beslutte at optage medejer og ledende medarbejder som personligt medlem efter ansøgning og på anbefaling af virksomheden. Medlemskabet består
så længe virksomheden er medlem og giver ikke stemmeret.
Stk. 4. Tidligere virksomhedsrepræsentanter og personlige medlemmer, der på
grund af alder, pensionering eller sygdom, ophører med at drive medlemsvirksomhed
kan overføres som seniormedlem, men har ikke stemmeret. Personer, der bliver organiseret i et fagforbund kan dog ikke overføres som seniormedlemmer.
Stk. 5. Seniormedlemmer kan tilforordnes specialopgaver på foranledning
af bestyrelsen.

§ 6 Indskud og kontingent
Indskud og kontingent fastsættes efter generalforsamlingens nærmere
bestemmelser.
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Stk. 2. Kontingent skal betales ved påkrav og kan i tilfælde af restance udover to
kvartaler medføre slettelse af lauget. Skyldigt kontingent vil herefter søges inddrevet
af rettens vej.
Stk. 3. Seniormedlemmer er kontingentfrie.

§ 7 Udmeldelse
Udmeldelse af lauget skal ske skriftligt, og kan kun ske med et halvt års varsel til en
1. juli og kan kun ske på de i TEKNIQs vedtægter anførte vilkår. Overflytning til en anden kredsforening kan ske til udgangen af et kvartal.
Stk. 2. Et medlems udtrædelse eller slettelse frigør det ikke for dets forpligtelser til
afvikling af den pådragede skyld til lauget og TEKNIQ, der om fornødent kan inddrives
af rettens vej.
Stk. 3. Er et medlem udtrådt eller slettet af lauget, kan det ikke senere genoptages
uden mod erlæggelse af nyt indskud og betaling af mulig skyld.
Stk. 4. Bringes et medlemsforhold til ophør af lauget eller overgår medlemmet til en
anden kreds, har vedkommende medlem intet krav på andel af laugets formue.

§ 8 Eksklusion
Et medlems eksklusion af lauget medfører tillige eksklusion af TEKNIQ og omvendt.

§ 9 Bestyrelsen
Til varetagelse af laugets tarv vælges en bestyrelse, bestående af mindst fem
medlemmer: oldermand, viceoldermand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal være ulige.
Stk. 3. Tillige vælges to suppleanter og én revisor samt én revisor-suppleant.
Stk. 4. Alle valg gælder for to år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 5. Ingen kan vælges til laugets bestyrelse efter det fyldte 68. år.
Stk. 6. Oldermand og kasserer er ikke på valg samme år.
Stk. 7. Bestyrelsen repræsenterer lauget i alle forhold og er også bemyndiget til at
anlægge søgsmål på dets vegne.
Stk. 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv forretningsordenen.
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§ 10 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for lauget, stiftelser samt legater
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisorer
10. Valg af revisorsuppleanter
11. Eventuelt
Stk. 3. Indvarsling af den ordinære generalforsamling skal ske med tre ugers skriftlig
varsel med angivelse af dagsorden.
Indkomne forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være oldermanden i hænde senest 8 dage før.
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne
finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af laugets medlemmer skriftligt begærer det og ledsager begæringen med angivelse af, hvilke sager de ønsker behandlet.
Stk. 5. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst tre ugers varsel og ledsages af en dagsorden.
Stk. 6. Laugsmøder afholdes efter behov, hvortil oldermanden indvarsler.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder
det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af laugets medlemmer skriftligt begærer
det og ledsager begæringen med angivelse af, hvilke sager de ønsker behandlet.
Stk. 8. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst tre ugers varsel og ledsages af en dagsorden.
Stk. 9. Laugsmøder afholdes efter behov, hvortil oldermanden indvarsler.
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§ 11 Afstemning
Ved afstemning om forslag på ordinær/ekstraordinær generalforsamling træffes
afgørelse ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 2. Ved afstemning, hvor stemmerne for og imod står lige, er forslaget forkastet,
blanke stemmer er for.
Stk. 3. Afstemning over forslag, som kan medføre en medlemseksklusion, skal altid
ske ved skriftlig afstemning og forslaget betragtes kun som vedtaget, når det tiltrædes af mindst 3/4 af de på generalforsamlingen mødte medlemmer.

§ 12 Stiftelse
Bestyrelsen administrerer laugets stiftelser i henhold til fundats for disse.

§ 13 Forhold mellem medlemmer
Intet medlem må mundtligt eller skriftligt afgive bedømmelse over et andet medlems
arbejde eller leverance uden efter forudgående skriftlig opfordring fra offentlig ret
eller TEKNIQ.

§ 14 Laugets ophævelse
Lauget kan ophæves, hvis bestyrelsen foreslår dette, og mindst 3/4 af medlemmerne
stemmer for. Laugets og stiftelsernes midler anbringes da i et legat, som bestyres af
en legatbestyrelse som vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2. Laugets midler anvendes til uddeling efter behov til mestre eller enker efter
sådanne, der har været medlem af lauget.
§ 15 Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan ændres på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre og højst 30 dages mellemrum og mindst 3/4 majoritet
på hver generalforsamling af de mødte medlemmer.
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Fundats
§1
Stiftelsernes midler fremskaffes ved lejeindtægter, og disse midler samt alle midler,
herunder faste ejendomme, administreres af laugets bestyrelse, der alene kan træffe
bestemmelser om stiftelserne og deres midler.
Stk. 2. Stiftelsernes regnskaber føres af laugets kasserer. Regnskab for stiftelserne,
der følger kalenderåret, aflægges på den ordinære generalforsamling i lauget.
§2
Bestyrelsen er ikke forpligtet til hvert år at anvende stiftelsens indtægter, men kan
foretage kapitaloplæg evt. i form af nedbringelse af gæld i ejendom.
§3
I tilfælde af ledig lejlighed har bestyrelsen enebestemmelsesret over lejlighedens udlejning, dog således, at et medlem af lauget har fortrinsret frem for et ikke-medlem.
§4
Bestemmelse om køb eller salg af fast ejendom træffes af laugets generalforsamling
ved almindelig stemmeflerhed.
§5
Ændringer af eller ophævelse af nærværende fundats kan kun ske efter vedtagelse
af laugets bestyrelse og efter godkendelse af en generalforsamling, hvor 3/4 af de
fremmødte stemmer for.
Stk. 2. Ved ophævelse af fundatsen overgår midlerne til Aarhus VVS- og
Blikkenslagerlaug.
§6
Det er bestyrelsens pligt at søge stiftelsernes midler frugtbargjort på bedste måde og
anvende midlerne til fordel for laugets medlemmer.
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