
 

 

RESTRICTED 

 
Vedtægter  

for 

TDC Net øvrige Klub 

 

§ 1 

1.  Det er Virksomhedsklubbens formål at sikre et godt samarbejde mellem tillidsvalgte,  

     afdelingernes medlemmer og virksomheden, samt tillidsvalgte og medlemmer af andre 

     faglige organisationer der har overenskomst med TDC. 

 

§ 2 

1.  Virksomhedsklubben har ansvaret for det faglige arbejde i virksomheden, i henhold til  

      landsklubaftalen. 

 

2.  Bestemmelsen i stk. 1 reguleres efter aftale med Landsklubben  

 

§ 3 

1.  Virksomhedsklubben består af samtlige tillidsvalgte i virksomheden under Dansk Metal  

     Teles overenskomst, herunder valgte bestyrelsesmedlemmer i teleafdelingerne, der er    

     ansat i den pågældende virksomhed.  

   

2.  Derudover kan der tilknyttes medlemmer i henhold til afsnittet om organisatorisk 

     tilhørsforhold i landsklubaftalen. 

    

3.   Blandt medlemmerne af virksomhedsklubben vælges en bestyrelse, på minimum 1  

     repræsentant fra hver SU i virksomhedsklubbens dækningsområde, dog max. 7 i alt. 

     Valget er for 1 år ad gangen. 

 

4.  Der udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsens virke. Herunder konstituering og valg  

     af formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

5.  Formanden er født medlem af Landsklubbens bestyrelse. 

 

6.  Virksomhedsklubben refererer til Landsklubben. 

 

 

§ 4 

1.  Virksomhedsklubben skal sikre, at repræsentationen i Virksomhedsklubbens ledelse, 

     samt nedsatte udvalg og arbejdsgrupper er i overensstemmelse med præamblen* i 

     landsklubaftalen. 

 

2.  Repræsentationen skal afspejle medlemsgrundlaget i relation til køn, faggrupper,      

     virksomheder og geografiske destinationer. Med geografiske destinationer menes de  

     tidligere gældende koncessionsområder. 

 

§ 5 

1.  Virksomhedsklubbens økonomi fastlægges efter beslutning i Landsklubben. 

 

2.  Virksomhedsklubben kan ikke opkræve kontingent. 

 
 Grundlaget er endvidere, at repræsentationen i virksomhedsklubbernes ledelser, samt nedsatte udvalg og 

arbejdsgrupper, skal afspejle medlemsgrundlaget i relation til køn, faggrupper, virksomheder og geografiske 
destinationer. Med geografiske destinationer menes de tidligere gældende koncessionsområder.  
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§ 6 

1.  Virksomhedsklubben kan optage forhandlinger og indgå aftaler med virksomheden, jævnfør 

     § 8 i vedtægten for Landsklubben. Virksomhedsklubben kan anmode om konsulentbistand 

     fra Landsklubben. 

 

2.  Såfremt der ikke kan opnås enighed med virksomheden, kan Landsklubben anmodes om at 

     videreføre sagen 

  

3.  I overensstemmelse med Regler for behandling af faglig strid og afskedigelser af 3. maj 

     2004, og aftale om løsning af uoverensstemmelser af faglig karakter af 23. april 1999, 

     er det Virksomhedsklubbens opgave at optage forhandlinger med virksomheden i alle 

     spørgsmål hvorom der ikke kan opnås enighed i fortolkningen af bestemmelser i 

     overenskomster, aftaler og lignende. 

 

4.  For forhold der vedr. 8. maj aftalen og individuelle disciplinærsager, henvises til § 8 i 

     Landsklubbens vedtægter. 

 

5.  Såfremt Virksomhedsklubben ønsker at forhandle en lokal/lokalaftale, der er omfattet af 

     det tilpassede overenskomstgrundlag til Industriens Funktionæroverenskomst, skal   

     Virksomhedsklubben forud for forhandlingerne, indhente et forhandlingsmandat fra 

     Landsklubben.   

 

§ 7 

1.  Virksomhedensklubben repræsenterer medlemmerne i virksomhedens samarbejdssystem, 

     arbejdsmiljøudvalg, samt øvrige udvalg og arbejdsgrupper der bliver nedsat i henhold til 

     bestemmelserne i Samarbejdsaftalen mellem Dansk Metal og TDC. 

 

2.  Virksomhedsklubben udpeger repræsentanter til alle udvalg og arbejdsgrupper, og skal 

     sikre, at alle faggrupper bliver rimeligt og relevant repræsenteret. 

 

3.  Virksomhedsklubben skal sikre, at medlemmer bliver orienteret og inddraget i alle forhold 

     af betydning for det enkelte medlems løn og arbejdsvilkår. 

 

§ 8 
Generalforsamling 

1.  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, dog jf. Dansk Metals love.  

     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, når 

     denne er lovligt indvarslet. 

 

2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets første halvår efter anvisning af    

     TDC landsklub. 

 

3    Ordinær generalforsamling bekendtgøres elektronisk senest 4 uger inden afholdelse. 

 

4.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde 

     følgende punkter: 

 

1 Valg af ordstyrer og referent 

2 Bestyrelsens aflæggelse af beretning 

3 Indkomne forslag 

A) Forslag til vedtægtsændringer og forretningsorden 

B) Øvrige forslag 

4 Valg til bestyrelse j.f.v. §4 stk. 2 samt forretningsorden punkt 8 

5 Eventuelt. 
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5.  Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til 

     bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. 

 

6.  Dagsorden, indkomne forslag, m.v., vil blive tilsendt Virksomhedsklubbens medlemmer pr.   

     mail senest 1 uge inden generalforsamlingens afholdelse. 

 

7.  Der føres protokol over generalforsamlingen. 

 

8.  Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Evt. gæster skal inviteres af 

     bestyrelsen. 

 

9.  Alle tilstedeværende medlemmer har stemmeret. Dog undtaget valg til geografiske 

     reserverede bestyrelsesposter, her har kun medlemmer inden for det geografiske område  

    stemmeret 

 

10. Hvor vedtægterne ikke giver særlige regler for afstemninger, afgøres disse med simpelt   

     flertal. I tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag bortfaldet. Afstemning foretages 

     ved håndsoprækning med ordinært eller ekstraordinært stemmekort. 

 

11. Når 1 af forsamlingen ønsker skriftlig afstemning eller ordstyreren beslutter det, skal der  

     foretages en skriftlig afstemning. 

 

12. Forslag til ændring af vedtægterne og forretningsorden kan kun vedtages når mindst 2/3 

     af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor. 

 

13.  Forretningsorden fremgår af vedtægternes bilag 1. 

 

§ 9 

1.  Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis Landsklubben godkender det. 

     Alle medlemmer af Virksomhedsklubben kan anmode Landsklubben om ekstraordinær  

     generalforsamling 

 

2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 4 uger efter begæringen er  

    godkendt. Indkaldelsen skal ske med 8 dages varsel, medmindre begæringen indeholder 

    mulighed for at bestyrelsen kan indkalde generalforsamlingen med længere varsel. 

 

 

 

Godkendt Generalforsamlingen d.  

 

 

Dirigent    Formand  


