Vedtægter
for

ARBEJDSGIVERNE
Afdeling FYN
§ 1.
Foreningens navn er ARBEJDSGIVERNE afdeling FYN, og dens hjemsted er til enhver tid det sted,
hvor formanden er bosat.
Afdelingens formål er:
1. at repræsentere ARBEJDSGIVERNE i foreningsmæssige opgaver på lokalt plan, iflg.
ARBEJDSGIVERNE´s vedtægter § 1.
2. at varetage medlemmernes interesser på lokalt plan.
3. at etablere og styrke forbindelsen mellem det enkelte medlem og ARBEJDSGIVERNE. og
fremme arbejdsgivernes organisering og kollegiale sammenhold.
4. At varetage og fremføre Afdeling Fyn`s, aktuelle interesser og synspunkter for
ARBEJDSGIVERNE´s kompetente forsamlinger.
§ 2.
ARBEJDSGIVERNE afdeling FYN, er en afdeling med et antal kredse, jfr.§ 10, under
ARBEJDSGIVERNE, hvis vedtægter og bestemmelser skal overholdes.
Afdeling FYN ´s virkeområde er fastlagt i den nugældende grænse til andre afdelinger. Hvis der
opstår tvivl eller meningsforskel om grænserne mellem de under afdeling FYN, hørende kredse,
afgøres tvivlsspørgsmål herom ved forhandling mellem den pågældende kreds og afdeling.
§ 3.
Optagelse af medlemmer:
1. Afdelingen optager medlemmer i henhold til §3 i ARBEJDSGIVERNE´s vedtægter.
2. Afdelingen kan derudover efter egen bestemmelse havde passive medlemmer,
støttemedlemmer og æresmedlemmer, som har egne kontingentregler.
3. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde ARBEJDSGIVERNE´s og afdelingens
vedtægter.
4. Optagelsesbegæring tilstilles formand eller kasserer i afdeling FYN.
§ 4.
Kontingent i henhold til ARBEJDSGIVERNE´s vedtægter § 5. Det samlende kontingent består af et
beløb til hovedforeningen og et til lokalafdelingenskontingent.
§5.

Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. Senest på mødet før generalforsamlingen,
forelægger kassereren regnskabet for bestyrelsen, i revideret stand. ARBEJDSGIVERNE afd. FYN,
benytter Både intern og ekstern Revision, samt kautionsforsikring for afdelingens midler.
§ 6.
1. Afdeling FYN ´s medlemmer inddeles i to faggrupper.
Gruppe 1 - Service og montage:
Service og montagevirksomheder inden for El, Vvs, blik, ventilation, energisektoren,
brændselsceller og bioteknologi.
Gruppe 2 - Fremstilling og konstruktion:
Fremstilling, forarbejdning, udvikling og salg af emner inden for metalområdet,
herunder først og fremmest metalindustri, maskinfremstilling, maskinhandel, beslag-,
landbrugs-, skibs- og bygnings- smedeområdet.
Hver faggruppe fungerer selvstændig, med en styregruppe af Bestående af 3
medlemmer af bestyrelsen. Formand for hver af de to styregrupper er den der er på valg
på næste generalforsamling
2. Afdeling FYN´s anliggender varetages af en bestyrelse på 9 medlemmer. Derudover er
der 2 suppleanter samt 2 interne revisorer.
Formand, kasserer og Hovedbestyrelsesmedlem i ARBEJDSGIVERNE vælges på
generalforsamlingen For en tre- årig periode på skift. således de ikke er på valg samtidig.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer Repræsentere de 2 faggrupper medhver 3
bestyrelsesmedlemmer. Således at 1 fra hver faggruppe er på valg hvert år.
Bestyrelsen sørger for at der er mindst 1 kandidat til hver bestyrelsesplads. Bestyrelsen
kan afholde opstillingsmøde for faggrupperne og skal afholde opstillingsmøde såfremt 1
medlem af lokalafdelingen fremsætter ønske herom til bestyrelsen inden 1 marts.
Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne om antal
bestyrelsesmedlemmer og valg af Formand, kasserer og hovedbestyrelsesmedlem i
arbejdsgiverne.
Økonomiudvalget suppleres med næstformanden så det altid består af 3 medlemmer
Dispensationen gælder for hele valgperioden.
Vedtagelsen af dispensationen kræver flertal som ved vedtægtsændring.
3. Bestyrelsen skal ligeledes sørge for at der opstilles en kandidat som suppleant til hver
faggruppe.
4. Bestyrelsen vælges for 3 år og suppleanten for 1 år
5. Interne revisorer vælges på skift således at 1 revisor er på valg i lige år 1 revisor er på
valg i ulige år
6. På første møde efter generalforsamlingen Konstituerer bestyrelsen sig med
næstformand, udvalgsformænd. Samt suppleant til ARBEJDSGIVERNE-hovedbestyrelse i
ARBEJDSGIVERNE. Bestyrelsens forhandlinger ledes af formanden, i dennes fravær af
næstformanden. Ingen er pligtig til at sidde i bestyrelsen i mere end 3 år.
7. Økonomiudvalg skal altid bestå af formand, kasserer og ARBEJDSGIVERNE-medlem.
8. Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for afdelingens ledelse og dens
enkelte medlemmer og for dem betroede midler, kassereren opbevarer afdelingens
midler til forrentning i Bank/Sparekasse eller ved opkøb af rentebærende obligationer.
Formand, kasserer og sekretæren erholder hvert et årligt vederlag, som fastsættes og

vedtages sammen med budgettet til generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan ikke stifte lån for afdelingen.
I økonomiske anliggender tegnes foreningen af formand og Kasserer
9. Kredsformandsgruppen indkaldes en gang om året i december til et orienterende møde
om ARBEJDSGIVERNE afdeling Fyn´s bestyrelsesarbejde.
Bestyrelsen og Kredsformændene modtager løbende referat fra bestyrelsesmøderne i
Afdeling Fyn samt fra hovedbestyrelsen og udvalg i ARBEJDSGIVERNE, og kan der
igennem orientere sine kredse om hvad der rører sig.

§ 7.
Afdeling FYN ´s udgifter til bekendtgørelser, tryksager, porto, papir, formandens og kassererens
vederlag, bestyrelsens, revisorens og fanebærerens rejser indenfor afdelingen, begravelseshjælp
m.v. afholdes af afd. FYN´s kasse.
§ 8.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i afdeling FYN´s anliggender.
Generalforsamlingens afgørelser er endelige og kan ikke indankes for domstolene, men må ikke
være i strid med ARBEJDSGIVERNE´s vedtægter.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste lørdag i april måned, hvis ikke særlige
forhold gør sig gældende.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal stemmer derfor og skal
afholdes, når 15 foreningsmedlemmer skriftligt forlanger det med samtidig opgivelse af
forhandlingsemne, i dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at
forlangendet er tilstillet afdelingens formand.
Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen ved alm. Brev / Mail til hvert medlem og i
Magasinet Arbejdsgiverne med mindst tre ugers varsel. Men indvarslingen skal følge dagsorden
til generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
Alle aktive medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Formanden aflægger beretning om det forløbne år, hvorefter foretages valg af dirigent
og stemmetællere.
2. Aflæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af afdelingskontingent.
3. Valg af bestyrelse suppleanter og interne revisorer.
4. Valg af fanebærer Nordfyn og en fanebærer Sydfyn + suppleanter.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af repræsentanter til ARBEJDSGIVERNE´s generalforsamlinger.
7. Eventuelt.
Simpel stemmeflerhed afgør alle spørgsmål, undtagen vedtægtsændringer, hvortil kræves
stemmetal som anført i § 9.

§ 9.
Vedtægtsændringer kan kun ske, når dette er vedtaget på generalforsamling med 2/3 af afgivne
stemmer, eller ved simpel stemmeflerhed ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Hvis bestyrelsen eller 10 af de mødte medlemmer ønsker det, skal der foretages skriftlig
afstemning ved såvel vedtægtsændringer som ved valg.

§ 10.
Lokale kredse:
Afdeling FYN, inddeles i kredse og hver kreds vælger en ledelse på mindst 3 medlemmer, som
igen vælger sin formand.
Ledelsen skal i hver sin kreds arbejde for de faglige interesser og styrke sammenholdet mellem
dens medlemmer.
Bestyrelsen indkalder til møde, når der er anledning dertil, dog mindst 1 gang årligt
På Generalforsamlingen. afgår bestyrelsesmedlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted.
I øvrigt bestemmer hver kreds sin forretningsgang, som dog ikke må være i strid med Afdeling
FYN´s, vedtægter, som i hovedprincippet er udarbejdet i relation til ARBEJDSGIVERNE
vedtægter.
Hvis en kreds er uvirksom, kan ethvert medlem indanke til kredsen og afd. FYN, som videre
forhandler.
§ 11.
Begravelseshjælp m.m:
Der ydes begravelseshjælp til afdøde medlems enke/mand eller børn. Bestyrelsen fastsætter
beløbets størrelse og afdeling FYN betaler alle udgifter til fanebærer og krans i forbindelse med
begravelse.
§ 12.
FYNS STIFT´s jubilæumsfond fortsætter iflg. fundats.
§ 13.
Faner:
Foreningsfanerne skal opbevares hos de til enhver tid fungerende fanebærere.
Fanerne skal være forsikrede uanset det sted, hvor de opbevares. Præmien betales af afd. FYN.
Fanerne må anvendes til enhver festlighed indenfor kredsene og bæres af fanebærerne, som er
pligtige til at møde ved sådanne lejligheder, hvor fanen benyttes.
Har fanebæreren forfald, skal han omgående give formanden eller kassereren besked herom.
Den valgte suppleant træder i hans sted. Fanebærerens eller suppleantens rejsediæter dækkes
af FYN
Fanen skal være til stede ved begravelse, ved sølvbryllup, ved guldbryllup samt 40 og 50 års
forretningsjubilæum, når meddelelse herom tilstilles formanden eller kassereren, som da
besørger det ordnet. Det er kredsledelsens pligt straks at meddele sådanne tilfælde til

formanden eller kassereren.
afdeling FYN viser opmærksomhed ved 50 års jubilæum, guldbryllup og ved begravelser. Ved
hustruers eller enkers begravelse sender afdeling FYN dog kun enten fane eller krans, forudsat
bekendtgørelse til Fyn formand eller kasserer.i
Ønskes fanerne benyttet flere steder til forskellige formål, vil begravelser komme først i
betragtning.
Ansvaret for fanernes omhyggelige opbevaring og behandling påhviler fanebærerne.
Opløses afdelingen og kredsene på Fyn, overgår fanerne til Odense Museum.
§ 14.
Meddelelser, som afdeling FYN bekendtgør i Bladet Arbejdsgiverne, betragtes som værende
kommet til medlemmernes kundskab.
§ 15.
Forretningsophør:
Tidligere medlemmer af afdelingen kan optages som passive medlemmer efter beslutning i
bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for passive medlemmer.
Passive medlemmer bevarer retten til den i § 11. nævnte begravelseshjælp foruden at
ARBEJDSGIVERNE´s medlemsblad bliver tilsendt. Medlemmet kan deltage i afdelingens
sammenkomster og fester.
Æresmedlemmer kan udnævnes, når hele bestyrelsen er enige herom.
§16.
Afdelingens opløsning:
Til vedtagelse om opløsning af afdelingen kræves tilslutning af mindst ¾ af de afgivende
stemmer på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger. I tilfælde af afdelingens
opløsning, forholdes der med formuen efter generalforsamlingens bestemmelser.
Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2018.
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