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§ 1.
Klubben består af medlemmer af den grafiske ufaglærte faggruppe under HK. Alle beskæftiget
hos Aller Tryk i Tåstrup skal være medlemmer.

§ 2.
Klubbens formål er vare tage personalets interesser og ved udstrakt kontrol at søge forbundets
love og tariffer overholdt. Samt at fremme et godt kollegialt samarbejde på arbejdspladsen og
søge løn og arbejdsvilkår hævet så højt som muligt. Alle henvendelser til firmaet om løn og
personalespørgsmål skal ske gennem klubbestyrelsen og fællesklubben.

§ 3.
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 4.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer
Valg på generalforsamlingen:
Formand (tillidsmand)
Næstformand (bisidder)
Kasserer
Sekretær
2 Bestyrelsesmedlemmer
1 Arbejdsmiljørepræsentant
Alle valg fortages på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bortset fra
arbejdsmiljørepræsentanten, som jf. Lovgivningen vælges for 2 år ad gangen.
På Generalforsamlingen vælges endvidere.
1 bestyrelsessuppleant.
2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.

§ 5.
Generalforsamlingen er højeste myndighed, den afholdes første kvartal af året, og skal
indvarsles med mindst 14 dage, med følgende dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

valg af dirigent
valg af referent
formandens beretning
regnskab
budget og kontingent
indkomne forslag
valg ifølge § 4
Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen. skal indsendes senest 6 dage før dennes
holdes.
På generalforsamlingen aflægges beretning for det forløbne år
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Generalforsamlingen er beslutnings dygtig uanset de fremmødtes antal. Der foretages skriftlig
afstemning hvis mindst 3 medlemmer kræver det.

§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst halvdelen af
medlemmerne finder det nødvendigt, begæring herom tilstilles skriftligt motiveret til
formanden. Generalforsamlingen er kun gyldig hvis mindst ¾ af indkalderne giver møde.
§ 7.
Bestyrelsen kan under ansvar overfor Generalforsamlingen bevilge beløb til andre formål dog
skal bevillinger over 1000 kroner godkendes af medlemmerne, før udbetaling kan finde sted.
Der gives ensartet opmærksomhed ved alle runde fødselsdage + 65 år samt bryllup og
sølvbryllup, 25 og 40 års jubilæum og fratræden til efterløn/pension og begravelser. Til evt
andre (ikke medlemmers) jubilæer, rundedage eller andre mærke dage kan bestyrelsen tage
bestemmelse i hvert enkelt tilfælde.

Beløbet fastsættes på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, klubbens medlemmer
kan søge diæter til kurser/Uddannelser igennem Grafisk klubs bestyrelse. tilskud fast sættes på
Generalforsamlingen.
kassereren alene kan disponere over foreningens konti, og dermed også disponere alene via
netbanken, er dette oftest, fordi det er det mest hensigtsmæssige i den pågældende forening.
En mulighed for at føre en vis kontrol med netbanken, uden at der skal være to til at godkende
en disposition, kan være, at et andet bestyrelsesmedlem (f.eks. formanden) får mulighed for at
se netbanken – dog uden at kunne disponere. På den måde er der altid en kontrolinstans som
sikkerhedsnet.

§ 8.
Alle klubbens anliggender afgøres ved almindelig stemmeflertal.
Sammenlægningen (fusion) med en eller flere klubber,
eller ophævelse af klubben kan kun besluttes på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling med 2/3 af de fremmødtes stemmer og skal bekræftes på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling som skal afholdes med mindst 14 dages varsel.
Ved beslutningen om sammenlægning (fusion) overføres klubbens midler til den (de) nye klub,
Efter nærmere aftalte retningslinjer. Ved ophævelse overføres resterende midler til
Fællesklubben.

