VE-installatøren
TEKNIQs bestyrelse har den 14.05.2011 besluttet at danne REN1ERGI på
følgende vilkår:
TEKNIQs bestyrelse besluttede i 2013, at REN1ERGI skulle ændre navn til VEinstallatøren
1.

Navn og hjemsted
Sektionens navn er VE-installatøren (herefter kaldet sektionen). Sektionens
hjemsted er TEKNIQ Installatørernes Organisation.

2.

Formål
Sektionens formål er at varetage medlemmernes interesser og fremme det
kollegiale sammenhold inden for de rammer, der er fastlagt i TEKNIQs
vedtægter.
Sektionen følger den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for sit
område, og sektionen kan iværksætte markedsføringstiltag inden for dette
område.

3.

Medlemsforhold
Ethvert medlem af TEKNIQ kan optages som medlem af sektionen.
Anmodning om optagelse i sektionen indsendes skriftligt til TEKNIQ.
Direktionen afgør herefter, om medlemsbetingelserne er opfyldte.

4.

Udmeldelse
Udmeldelse af sektionen skal foretages skriftligt og har virkning fra en
måneds udgang.
Udmeldelse af sektionen medfører ikke samtidig udmeldelse af TEKNIQ.
Medlemskabet af sektionen ophører, når betingelserne for medlemskab af
TEKNIQ ikke længere er til stede.

5.

Kontingent
Det årlige kontingent til sektionen fastsættes af TEKNIQs bestyrelse.
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6.

Sekretariat
Sektionens daglige administration i enhver henseende varetages af TEKNIQ.
TEKNIQ udpeger en medarbejder til at bistå bestyrelsen og sektionen i dens
arbejde.

7.

Ledelsen af sektionen
Sektionen ledes af en bestyrelse, der består af minimum 5 og maksimum 8
medlemmer. Alle medlemmer af REN1ERGI kan udpeges til bestyrelsen.
Bestyrelsesposterne fordeles under hensyn til fordelingen af medlemmer
mellem TEKNIQ, Dansk vvs og ELFO.
Bestyrelsens medlemmer udpeges af TEKNIQs bestyrelse for en 2-årig
periode. Genudpegning kan finde sted. Den halvdel af bestyrelsens
medlemmer, der har fungeret længst, afgår hvert år.
I tilfælde af frafald udpeger TEKNIQs bestyrelse et nyt medlem.
Bestyrelsen fordeler selv posterne som formand og næstformand.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøderne, der til enhver tid
skal være tilgængelig for TEKNIQs bestyrelse.

8.

Vilkårsændringer
Sektionens vilkår kan ændres af TEKNIQs bestyrelse.
Sektionen kan indstille ændringer i sektionens vilkår til TEKNIQs bestyrelse.

9.

Sektionens opløsning
Beslutning om sektionens opløsning træffes af TEKNIQs bestyrelse.
TEKNIQs bestyrelse træffer samtidig beslutning om anvendelsen af
sektionens midler.

