
 

 

 

Love for 

OffsetKlubben af 2. marts 2002 
i Aller Tryk, Taastrup 

 

 

 

 

§ 1  Formål 

OffsetKlubbens formål er at varetage interesserne 

for de i trykkeriet ansatte faglærte grafiske trykkere 

og herunder, de grafiske fags lærlinges uddannel-

sesmæssige interesser. 

 

Stk. 2: OffsetKlubben forpligter sig blandt andet til 

at arbejde for: 

 

* Gode acceptable arbejdsforhold 

* Et sundt og sikkert arbejdsmiljø 

* De bedst opnåelige lønforhold 

* Et højt fagligt uddannelsesniveau 

* En kollegial og faglig opbakning af HK/Industri. 

 

Stk. 3: OffsetKlubben skal endvidere arbejde for at 

fremme et solidarisk samarbejde med andre bran-

cheklubber i virksomheden, såvel som i Aller kon-

cernen samt indenfor specielt HK/Industris grafiske 

interesseområder. 

 

Stk. 4: OffsetKlubbens medlemmer er kollektivt 

tilsluttet Fællesklubben i Dansk Aller (Aller Tryk). 

§ 2  Medlemskab 

Medlemskab af OffsetKlubben er obligatorisk for 

alle faglærte grafiske trykkere, som er beskæftiget i 

trykkeriet Aller Tryk, Taastrup. 

 

Stk. 2: Ufaglærte grafiske kolleger, som arbejder i 

trykkeriet og tilhørende arbejdsområder kan, som 

gruppe, søge om optagelse i OffsetKlubben. 

 

Stk. 3: Lærlinge inden for det grafiske trykområde 

kan optages som medlemmer af klubben. 

 

Stk. 4: For voksenlærlinge er medlemskab af klub-

ben obligatorisk i hele læretiden. 

 

Stk. 5: Når et medlem forlader klubben, bortfalder 

såvel rettigheder som pligter, og vedkommende har 

herefter intet krav på klubben eller dens midler. 

 

§ 3  Generalforsamling 

OffsetKlubbens højeste myndighed er generalfor-

samlingen, som skal holdes hvert år i februar eller 

marts måned. 

 

Generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 

dages varsel ved opslag på passende sted. 

 

Stk. 2: Dagsordenen skal mindst indeholde flg. 

punkter: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Protokol 

3. Beretning ved: 

 a. Formanden 

 b. Sikkerhedsrepræsentanterne 

 c. Festudvalget 

4. Regnskaber 

5. Forslag 

6. Valg: 

 a. Formand (tillidsmand) for 1 år 

 b. Næstformand (bisidder) for 1 år 

 c. Sekretær for 1 år 

 d. Kasserer for 1 år 

 e. 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

 f. 1 bestyrelsessuppleant for 1 år 

 g. 1 arbejdsmiljøsrepræsentant vælges for 2 år 

 h. 2 regnskabskontrollanter for 1 år 

 i. 2 regnskabskontrollantsuppleanter for 1 år 

 j. Festudvalg for 1 år 

7. Eventuelt. 

 

 

Stk. 3: Forslag, som ønskes behandlet på general-

forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

7 dage før generalforsamlingen, skriftligt og med 

underskrift af forslagsstiller.  

 

Stk. 4: Forslag af vidtgående karakter som skal 

behandles på generalforsamlingen, f.eks. forslag til 

radikal ændring af klubbens love, skal udsendes til 

medlemmerne samtidig med indkaldelsen til gene-

ralforsamling. Bestyrelsen afgør, med ansvar over 

for generalforsamlingen, hvorvidt et forslag skøn-

nes at være af vidtgående karakter. 

 

Stk. 5: Forslag til udtalelser skal behandles, hvis de 

er omdelt skriftligt ved generalforsamlingens start. 

 

Stk. 6: Økonomiske forslag der vedrører politiske 

partier, kan ikke behandles. 



Stk. 7: Generalforsamlingens beslutninger afgøres 

ved almindelig stemmeflerhed, med mindre lovene 

udtrykkeligt angiver andet. Ved stemmelighed 

bortfalder et forslag. 

 

Stk. 8: Afstemning foretages ved håndsoprækning, 

og skriftlig afstemning skal ske, hvis mindst 10 % 

af de fremmødte begærer det, inden afstemning på-

begyndes. 

 

Stk. 9: Opstiller mere end én kandidat til det sam-

me tillidsvalg under dagsordenens pkt. 7. Valg: fra 

punkt a til g, skal der foretages skriftlig afstemning. 

 

Stk. 10: Hvis et medlem er forhindret i fremmøde 

på en generalforsamling, kan vedkommende opstil-

le til et tillidshverv, såfremt der foreligger et skrift-

ligt tilsagn herom. 

 

Stk. 11: Kun de fremmødte medlemmer har stem-

meret, - der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 

 

Stk. 12: Generalforsamlingen kan, når det skønnes 

nødvendigt, beslutte at sende et forslag eller særligt 

anliggende til urafstemning blandt klubbens med-

lemmer. 

 

Stk. 13: Lærlinge kan ikke vælges til tillidshverv i 

klubben - undtagen voksenlærlinge, som er fuld-

gyldige medlemmer. Dog kan en voksenlærling 

ikke vælges som formand, næstformand eller sik-

kerhedsrepræsentant. 

 

Stk. 14: Fællesklubbens formand og næstformand, 

eller stedfortrædere for disse, har ret til at deltage i 

generalforsamlingen med taleret. 

 

Stk. 15: En repræsentant fra den lokale HK afde-

ling kan inviteres til at deltage i generalforsamlin-

gen med taleret. 

§ 4  Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes 

med mindst 8 dages varsel, når et flertal i bestyrel-

sen finder anledning dertil, eller når 1/3 af med-

lemmerne, med motiveret dagsorden begærer det - 

eller når en tidligere generalforsamling har truffet 

beslutning herom. 

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har 

begæret en ekstraordinær generalforsamling, møder 

frem, skal generalforsamlingen erklæres ugyldig. 

§ 5  Bestyrelsen 

OffsetKlubbens daglige ledelse varetages af den til 

en hver tid valgte tillidsmand (formand) i samar-

bejde med den øvrige bestyrelse. 

 

Stk. 2: Bestyrelsen skal mindst bestå af 1 tillids-

mand (formand), 1 bisidder (næstformand), 1 se-

kretær, 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 

bestyrelsessuppleant, jf. § 3, stk. 2, pkt. 7 Valg: a-f. 

 

Stk. 3: Valg til bestyrelsen gælder for 1 år af gan-

gen, - genvalg kan finde sted. 

 

Stk. 4: Endvidere vælges på generalforsamlingen 2 

regnskabskontrollanter, 2 regnskabskontrollantsup-

pleanter samt et festudvalg bestående af mindst 3 

personer, - genvalg kan finde sted. 

 

Stk. 5: I henhold til lovgivningen skal arbejdsmil-

jøsrepræsentanten vælges for en periode på 2 år. 

Generalforsamlingen vælger 1 arbejdsmiljøsrepræ-

sentant i ulige år, - genvalg kan finde sted. 

 

Stk. 6: Arbejdsmiljøsrepræsentanten deltager i be-

styrelsens møder med taleret. 

 

Stk. 7: Bestyrelsen afgør om bestyrelsessupplean-

ten skal inviteres til at deltage i bestyrelsens møder. 

 

Stk. 8: Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og 

holder møde efter behov. Sekretæren refererer be-

styrelsens møder. 

 

Stk. 9: Bestyrelsen fastsætter hvem der, foruden 

tillidsmanden, skal deltage i en given forhandling. 

 

Stk. 10: Bestyrelsen administrerer klubbens midler, 

under ansvar over for generalforsamlingen. 

 

Stk. 11: For at sikre et demokratisk og kollegialt 

fundament for OffsetKlubben, bør det tilstræbes at 

ufaglærte grafiske kolleger, der optages som med-

lemmer i klubben, bliver repræsenteret i bestyrel-

sen. 

§ 6  Regnskab 

Regnskabet føres af klubbens kasserer. Regnskabs-

året følger kalenderåret. 

Stk. 2: Det reviderede regnskab skal fremlægges på 

generalforsamlingen, underskrevet af kasserer og 

regnskabskontrollanter. 

 



Stk. 3: Regnskabskontrollanterne har ret til at fore-

tage halvårlig, samt uanmeldt revision. 

 

Stk. 4: Regnskabskontrollanterne har både pligt og 

ret til at gennemse øvrige “regnskaber”, som klub-

bens kasserer måtte føre (kontoudtog og kasser), 

for derigennem at få vished om pengestrømmens 

retmæssighed. Kassereren har pligt til at oplyse om 

sådanne forhold. 

 

Stk  5: Klubben kan ikke yde økonomisk lån til 

medlemmerne under nogen form. 

§ 7  Kontingent 

Kontingentets størrelse fastsættes på general-

forsamlingen og opkræves ved lønudbetaling hver 

14. dag. 

 

Stk. 2: Lærlinge betaler ½ kontingent - voksenlær-

linge undtaget, da de skal betale fuldt kontingent i 

hele læretiden. 

§ 8  Repræsentation 

OffsetKlubben udviser opmærksomhed ved nuvæ-

rende og tidligere medlemmers bisættelse, ved 

medlemmers 50 og 60 års fødselsdage og ved 14-

dage lønnedes 25, 40 og 50 års jubilæer i Fælles-

klub regi. 

 

Stk. 2: Værdien heraf fastsættes én gang årligt af 

bestyrelsen. 

 

Stk. 3: Ved jubilæer og andre mærkedage uden for 

medlemskredsen, ved kollegers fratræden eller ved 

langvarig sygdom, kan bestyrelsen tage beslutning 

om repræsentation i hvert enkelt tilfælde. 

§ 9  Festudvalg 

Ved alle arrangementer, hvor festudvalget er øko-

nomisk involveret, f.eks. ved medlemmernes delta-

gerbetaling og/eller ved hel eller delvis inddragelse 

af klubbens midler, skal der aflægges regnskab. 

 

Stk. 2: Regnskab over festudvalgets arrangementer 

skal revideres af regnskabskontrollanterne og i dis-

se revisionsmøder skal klubbens kasserer deltage 

som repræsentant for bestyrelsen. 

 

§ 10  Klubbens love 

Tvivlsspørgsmål om, og en eventuel prøvelse af 

OffsetKlubbens love kan kun indankes for, og be-

handles af HK/Industris forretningsudvalg, hvis af-

gørelse er endelig. 

§ 11  Ophævelse af klubben 

Ophævelse af OffsetKlubben kan kun besluttes på 

en generalforsamling med 3/4 af de fremmødtes 

stemmer - og skal bekræftes på en efterfølgende 

ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes 

med mindst 14 dages indvarsling. 

 

Stk. 2: Ved beslutning om ophævelse af Offset-

Klubben tilfalder dens midler Fællesklubben i 

Dansk Aller (Aller Tryk). 

 

Stk. 3: En sammenlægning (fusion) med en eller 

flere faglige klubber i virksomheden kan kun be-

sluttes på en generalforsamling med 2/3 af de 

fremmødtes stemmer, og beslutning herom skal 

bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær gene-

ralforsamling, som skal afholdes med mindst 14 

dages indvarsling. 

 

Stk. 4: Ved beslutning om sammenlægning (fusion) 

med en eller flere faglige klubber i virksomheden, 

overføres OffsetKlubbens midler til den nye klub, 

efter nærmere aftalte retningslinier. 

 

oo0oo 

 

Love for OffsetKlubben blev vedtaget på klubbens 

stiftende generalforsamling den 2. marts 2002. 

 

Revideret den 1. marts 2014, hvor  

§ 3 stk 2, 5 udgår. (§ 3 stk 6, 7 og 8 flyttes derfor 

en plads op.) 

§ 3 stk 2, 7g blev ændret. 

§ 3 stk 15 udgår. (§ 3 stk 16 flyttes derfor en plads 

op.) 

§ 5 stk 5 blev ændret. 

§ 5 stk 6 blev ændret. 

§ 6 stk 5 blev ændret. 

 

 

Dirigent: 

 

 

Kristian Poulsen. 
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