
 

  

 

 

 

      

Vedtægter Fællesklubben 702 



 

§ 1 

Stk.1. Klubben er en fællesklub for alle håndværkere, som er medlem af Dansk Metal og Dansk El-forbund, 

som har arbejdsplads i tilknytning til IR4 og OTU tog, samt DSB værksted Helgoland. 

§ 2 

Stk. 1. Klubbens formål er at værne om medlemmernes interesser på arbejdspladsen og påse, at gældende 

overenskomst og sikkerhedsbestemmelser overholdes, og udnyttes fuldt ud til fordel for klubbens 

medlemmer. 

Stk. 2. Klubben samarbejder med andre faglige organisationer indenfor DSB og Bane Danmark og medvirker 

i øvrigt til det bedst mulige forhold mellem klubbens medlemmer og derudover er værkstedsklubben 

bindeleddet mellem medlemmerne og deres respektive organisationer. 

§ 3 

Stk.1. Klubbens højeste myndighed er klubmødet der afholdes 1 gang årligt i foråret, hvor der også 

foretages valg.  

Forslag der ønskes behandlet på klubmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før klubmødet. 

Stk. 2. Der afholdes informationsmøde 1 gang årligt, i efteråret. 

Stk. 3. Klubmødet og informationsmøde indvarsles 10 dage forinden. 

Stk. 4. Ekstraordinært klubmøde kan til enhver tid indkaldes når bestyrelsen skønner det påkrævet, eller 

såfremt ¼ af klubbens medlemmer fremsætter krav derom.  

Stk. 5. Samtidig med mødeindkaldelse skal dagsorden for mødet bekendtgøres for klubbens medlemmer. 

§ 4 

Stk. 1. Overarbejde må ikke udføres på det tidspunkt, hvor klubmøde eller informationsmøde holdes, 

medmindre der i særlige tilfælde er opnået tillidsrepræsentantens tilladelse dertil. Udførelse af overarbejde 

skal i alle tilfælde meddeles tillidsrepræsentanten. 

Stk. 2. Et klubmøde er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indvarslet i henhold til § 3 

Stk. 3. Klubmødets beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal. 

Stk. 4. Klubmødets beslutninger er bindende også for medlemmer, der ikke er til stede ved mødet.  

 

 

 



§ 5 

Stk. 1. Klubmødet fastsætter det årlige kontingent, og retningslinjerne for hvordan dette betales. 

§ 6 

Stk. 1. Bestyrelsen fastlægger dagsorden for klubmøde og informationsmøde, som dog altid skal indeholde 

følgende punkter.  

 

Forårets klubmøde: 

Valg af dirigent 

Formandens beretning 

Regnskab 

Sikkerhed/arbejdsmiljø 

Indkommende forslag 

Valg 

Eventuelt 

 

Efterårets informationsmøde: 

Valg af dirigent 

Formandens beretning. 

Sikkerhed/arbejdsmiljø. 

Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 7 

Stk. 1. Bestyrelsen består af: 

 

1 Formand/fællestillidsrepræsentant  

1 Næstformand/tillidsrepræsentant 

1 Kasserer  

1 Sekretær 

1 Arbejdsmiljørepræsentant   

1 Bestyrelsesmedlem 

 

Valg procedure: 

Stk. 2. Alle valg er 2 årige. Der er valg i foråret. 

Stk. 3. Ved forårets klubmøde i ulige årstal vælges formand, arbejdsmiljørepræsentant, bestyrelsesmedlem 

og en revisor samt en revisorsuppleant. 

Stk. 4. Ved forårets klubmøde i lige årstal vælges næstformand, kasserer, sekretær og en revisor. 

Stk. 5. Forslag til nyvalg til bestyrelsen skal indleveres skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før klubmødet. 

Bestyrelsen skal bringe disse forslag til medlemmernes kendskab senest 5 dage før 

klubgeneralforsamlingen. 

Stk. 6. Såfremt der ikke senest 7 dage før klubmødet til klubbestyrelsen er indgivet skriftligt forslag om 

nyvalg af formand, næstformand eller kasserer, betragtes disse som genvalgte. 

Stk. 7. Udtræder et medlem uden for orden af bestyrelsen, indtræder suppleanten i dennes sted. Er der 

ikke valgt suppleant(er), vælges nyt klubbestyrelsesmedlem på det efterfølgende klubmøde. 

Stk. 8. Udtræder formanden uden for orden af bestyrelsen, indtræder næstformanden i dennes sted. Der 

indkaldes til ekstraordinært klubmøde senest 4 uger herefter. 

Stk. 9. Udtræder kassereren uden for orden af bestyrelsen, indtræder formanden i dennes sted. Der 

indkaldes til ekstraordinært klubmøde senest 4 uger herefter. 

Stk.10. Ved valg af tillidsrepræsentanter for Dansk Metal og Dansk El-forbund er det kun medlemmer af de 

respektive forbund der har stemmeret. 

Stk. 11. Formand og næstformand repræsenterer klubben i de forskellige samarbejdsudvalg, med de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer som suppleanter. 



Stk. 12. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i 

fællesskab at disponere over klubbens formue, samt at tegne foreningens midler via dankort og 

elektroniske bankprodukter.  

Stk. 13. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og kan nedsætte de udvalg og arbejdsgrupper som den 

finder nødvendig. 

Stk. 14. Til dækning af løbende udgifter og udlæg modtager formand 12 x 150 kr. 

kasserer 12 x 100 kr. Sekretær 12 x 62,50 kr. årligt. 

§ 8 

Klubbens love er de til en hver tid gældende, der er udstedt af Dansk Metal eller Dansk El-Forbund, samt de 

supplerende klubbestemmelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forretningsorden for klubmøder. 

 

 

1. 

Klubmøde afholdes og indkaldes i henhold til klubbens vedtægter. 

2. 

Klubmøde vælger dirigent til ledelse af klubmødet.  

Valget ledes af tillidsrepræsentanten. Dirigenten vælges, og stemmeflerhed af de afgivne er gældende. 

Dirigenten foretager valg af stemmeudvalg på mindst 2 personer. 

Dirigenten sætter dagsordens punkter under forhandling i den orden, de er opført, og kan ikke fravige 

denne uden klubmødets samtykke. Efter et punkts behandling sætter dirigenten punktet til afstemning. 

3. 

Dirigenten meddeler talerne ordet i den orden, de er indleveret. I særlige tilfælde kan dirigenten, uden 

generalforsamlingens samtykke, fravige denne regel for korte bemærkninger. 

4. 

Dirigenten eller enhver på klubmødet kan stille forslag om debattens eller en sags afslutning. Så snart et 

sådant forslag er fremsat, sættes det under afstemning. 

5. 

Når det er vedtaget at afslutte debatten eller en sagsbehandling, kan der ikke indtegnes andre talere end 

de indtegnede, forslagsstilleren eller formanden til at besvare evt. spørgsmål. 

6. 

Forslag og forslag til valg indsendes i henhold til klubbens vedtægter. 

7. 

Hvis et medlem på grund af sygdom eller andet forfald er forhindret i at være til stede på klubmødet, hvor 

vedkommende er på valg, kan valg finde sted, såfremt der foreligger et skriftligt/mundtligt tilsagn fra 

medlemmet. 

 

 

8. 



Ved alle afstemninger er stemmeflerhed gældende. Der stemmes ved håndsoprækning. Hvis bestyrelsen 

eller ¼ del af forsamlingen forlanger det, skal skriftlig afstemning foretages. Ved valg, hvor der er opstillet 

mere end 2 personer, foretages der skriftlig afstemning. 

Ved skriftlig afstemning træder stemmeudvalget til og indsamler og optæller stemmesedlerne. 

 

9. 

Dirigenten har med forsamlingens tilladelse ret til at indtegne sig selv som deltager i debatten. Dirigenten 

skal respektere den tillid, forsamlingen viser, da der ved korte indlæg ikke udpeges en anden dirigent. 

Ved større eller særlige indlæg fra dirigentens side overdrages dirigenthvervet til formanden. 

10. 

Såfremt forsamlingen stiller dirigenten mistillid, skal vedkommende træde tilbage, og formanden leder i et 

sådant tilfælde en afstemning. Hvis mistillidsvotummet får én mere end halvdelen af de afgivne stemmer, 

leder formanden en afstemning af en ny dirigent.  

Fællesklubben 702 

El-TOG HGL 

Således vedtaget på årsmødet  

torsdag den 26-3-2015 

 

Fællesklubben blev stiftet ved møde  

den 29. september 1994 

 


