Vedtægter
for
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Navn og hjemsted
§1
Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.
Haandværkerforeningens hjemsted er København.
Formål
§2
Haandværkerforeningens formål er at fremme tværfaglig forståelse, samarbejde
og sammen-hold mellem hovedstadsområdets håndværksvirksomheder og øvrige
erhvervsvirksomheder samt at fremme betingelserne for virksomhedernes trivsel
i det storkøbenhavnske område og værne om de håndværkskulturelle værdier.
Dette søges fremmet ved bl.a.:
 at tale medlemmernes sag over for hovedstadsområdets kommuner,
 at repræsentere medlemmerne overfor myndigheder, institutioner og
organisationer,
 at varetage tværfaglig information, herunder ved udgivelse af et blad,
afholdelse af møder, foredrag, debatter m.v.
 at virke for gode erhvervsuddannelser,
 at anerkende vel aflagte prøver ved præmiering og tildeling af foreningens
medailler,
 at anerkende fremragende kreativt virke ved udnævnelse af
Æreshåndværker.
Medlemmer
§3
Som medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn kan optages:




Københavnske laug og brancheforeninger.
Personer, som driver selvstændig virksomhed, idet det dog er en
forudsætning, at virksomheden er tilsluttet en arbejdsgiverforening eller
laug, såfremt en sådan eksisterer for den pågældende branche.
Ledende medarbejdere samt andre personer med en tilknytning til
erhvervslivet, dets organisationer og almene virke, som efter bestyrelsens
skøn berettiger til optagelse.

Begæring om optagelse indsendes til administrationen og afgøres af bestyrelsen.
Meddelelse om optagelse bekendtgøres via foreningens nyhedsbrev.
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Genoptagelse følger samme procedure.
Begrundet, skriftlig indsigelse imod en optagelse skal ske senest én måned efter
bekendtgørelsen og stiles til bestyrelsen, der tager stilling til indsigelsen.
Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er
endelig.
Medlemskabets ophør
§4
Udmeldelse af Haandværkerforeningen skal ske med tre måneders skriftligt
varsel.
Betaler et medlem ikke sit kontingent senest 14 dage efter skriftlig påmindelse, kan
medlemskabet slettes.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, såfremt dette har gjort sig skyldig i
overtrædelse af foreningens vedtægter eller har gjort sig skyldig i vanærende
handling.
Bestyrelsens afgørelse kan inden en måned efter at være meddelt det udelukkede
medlem skriftligt indankes for generalforsamlingen, der ved sit første ordinære
møde afgør spørgsmålet. Anken har ikke opsættende virkning. Det udelukkede
medlem har ret til at deltage i generalforsamlingen under sin sags behandling.
Genoptagelse af et udelukket medlem kan finde sted, når det forhold, der har givet
anledning til udelukkelsen, er ordnet på en efter bestyrelsens skøn tilfredsstillende
måde.
Medlemmerne har intet krav på foreningens formue.
Kontingent
§5
Efter indstilling fra bestyrelsen og repræsentantskabet fastsættes det årlige
kontingent for laug, brancheforeninger og for personlige medlemmer af den
ordinære generalforsamling.
Kontingentet erlægges én gang årligt og forfalder til betaling tre uger efter
fremsendelse af opkrævning.
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Bestyrelsen kan efter ansøgning bevilge et medlem nedsat kontingent eller
kontingentfrihed. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens formueretlige
forpligtelser.
Generalforsamling
§6
Generalforsamlingen er Haandværkerforeningens højeste myndighed.
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.
Indvarsling sker med mindst fire ugers varsel ved offentliggørelse af
generalforsamlingens mødedag, mødested og dagsorden på foreningens
hjemmeside samt direkte til medlemmerne via e-mail eller på anden elektronisk
måde.
Generalforsamlingens dagsorden er:
1.

Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og indeværende års budget til
efterretning.
4. Fastsættelse af kontingentsatser for det følgende år.
5. I ulige årstal: Valg af formand.
6. Valg til bestyrelsen.
7.

Meddelelse om personskifte blandt de delegerede medlemmer af
repræsentantskabet.

8. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
9. Valg af ekstern revision.
10. Valg af to interne revisorer.
11. Valg af intern revisorsuppleant.
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12. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
13. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, forslag til formand samt
forslag til øvrige kandidater til bestyrelsen samt til repræsentantskabet, intern
revision samt intern revisor-suppleant skal skriftligt være bestyrelsen i hænde
senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Foreslåede kandidater skal
have erklæret sig villige til at modtage valg.
Skulle der ikke foreligge det fornødne antal kandidater, vælges kandidater efter
forslag, der fremsættes på generalforsamlingen.
Såfremt der fremsættes forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
kundgøres disse overfor medlemmerne senest én uge før generalforsamlingen på
foreningens hjemmeside samt direkte til medlemmerne via e-mail eller på anden
elektronisk måde.
Stemmeregler
§7
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af foreningen,
under forudsætning af at de har betalt kontingent.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte
medlemmer med undtagelse af beslutning om § 14, og § 15 jf. disse.
Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Dog skal skriftlig afstemning finde
sted, når formanden, dirigenten eller ti af de tilstedeværende medlemmer kræver
det.
Stemmeretten udøves personligt eller ved dateret fuldmagt. Dog kan ingen bære
flere end to fuldmagter. En fuldmagt skal angive, at stemmeretten overdrages
samt navnet på det medlem, til hvem stemmeretten overdrages samt endelig
fuldmagtsgiverens underskrift.
Ekstraordinær generalforsamling
§8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst syv
bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25 af repræsentantskabets medlemmer
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skriftligt begærer det, eller når mindst 100 medlemmer til bestyrelsen indsender
skriftligt forlangende herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. En
sådan generalforsamling skal indkaldes senest en måned efter, at bestyrelsen har
modtaget begæring herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden kan
ske med det varsel, som forholdene tillader, enten gennem foreningens
hjemmeside, via e-mail eller på anden elektronisk måde til hvert enkelt medlem,
dog med mindst otte dages varsel.
Bestyrelsen
§9
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formanden samt mindst 7 og
højest 11 yderligere medlemmer.
Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes den bredest mulige faglige
repræsentation.
Valgene, der gælder for to år, sker på den ordinære generalforsamling. Af
bestyrelsens medlemmer afgår hvert år ordinært de medlemmer, der ikke har
været på valg på den seneste forudgående ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.
Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen supplere
sig med en stedfortræder frem til førstkommende ordinære generalforsamling,
hvor valg finder sted.
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig
med valg af to næstformænd.
Formanden og de to næstformænd danner tilsammen Haandværkerforeningens
formandskab, som varetager foreningens daglige ledelse, idet der dog henvises til
vedtægternes §12.
Formanden, der tillige er formand for repræsentantskabet, indkalder og leder
såvel bestyrelsens som repræsentantskabets forhandlinger og repræsenterer
Haandværkerforeningen udadtil.
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Afgår formanden inden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen sig med en
ny formand frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor valg finder
sted.
Foreningen tegnes af en mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i
foreningen. Hvis halvdelen udgør et decimaltal, forhøjes tallet til nærmeste hele.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er
til stede.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Meddelelse af fuldmagt kan kun ske til mindst to i forening.
Ved køb og salg af fast ejendom skal den endelige beslutning vedtages af
repræsentantskabet og generalforsamlingen.
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Valgbarhed
§ 10
Ingen kan vælges til formandsposten eller bestyrelsen, efter at være fyldt 68 år.
For valg til alle tillidsposter gælder det, at personen opfylder optagelseskriterierne
i §3 og således er erhvervsaktiv på valgtidspunktet.
Repræsentantskabet
§ 11
Ethvert laug og enhver brancheforening, som betaler det på den ordinære
generalforsamling vedtagne laugs- og foreningskontingent, er berettiget til at
udpege ét delegeret medlem til repræsentantskabet.
På den ordinære generalforsamling vælges desuden halvtreds repræsentanter
blandt foreningens medlemmer.
Valgperioden er to år, idet halvdelen afgår hvert år.
Genvalg kan finde sted.
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Repræsentantskabet er rådgivende over for bestyrelsen og godkender det
reviderede regnskab, indeværende års budget samt køb og salg af fast ejendom og
indstiller det kommende års kontingentsatser til generalforsamlingen.
Repræsentantskabet afholder mindst ét årligt møde, og iøvrigt når formanden
eller fire bestyrelsesmedlemmer eller ti repræsentantskabsmedlemmer skriftligt
begærer det.
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde sker via e-mail eller på anden elektronisk
måde indeholdende dagsorden sædvanligvis med otte dages varsel.
Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte
repræsentanter.
I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Afstemningen foretages ved håndsoprækning. Dog skal skriftlig afstemning finde
sted, når formanden, dirigenten eller ti repræsentanter kræver det.
Stemmeretten udøves personligt eller ved dateret fuldmagt. Dog kan ingen bære
flere end to fuldmagter. En fuldmagt skal angive, at stemmeretten overdrages
samt navnet på den repræsentant, til hvem stemmeretten overdrages samt
endelig fuldmagtsgiverens underskrift.
Administration
§ 12
Foreningens administration varetages af en af bestyrelsen ansat direktion med
ansvar over for bestyrelsen.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Haandværkerforeningens klubber
§ 13
Hver klub har egne vedtægter og selvstændig klubbestyrelse.
Vedtægterne skal godkendes af Haandværkerforeningens bestyrelse, der tillige
udpeger en tilforordnet til hver klubs bestyrelse.
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Klubberne er forpligtet til hvert år inden udgangen af februar måned at indsende
årsregnskab samt en kort beretning om klubbens virke til
Haandværkerforeningens bestyrelse.
Klubberne kan ikke under nogen form forpligte Haandværkerforeningen.
Vedtægtsændringer
§ 14
Tillæg til og forandring af disse vedtægter skal forelægges repræsentantskabet og
vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer for
forslaget uafhængig af de mødendes antal. Afstemning skal ske skriftligt. Blanke
stemmesedler er ugyldige.
Ophævelse af foreningen
§ 15
Beslutning om ophævelse af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn skal vedtages
af en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.
Forslagets vedtagelse forudsætter, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede
er til stede, samt at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis
forsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan forslaget genfremsættes uændret på
endnu en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære
generalforsamling kan tidligst finde sted én uge efter den første og senest én
måned efter. Forslagets vedtagelse fordrer her, at mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget uafhængig af de mødendes antal.
Blanke stemmesedler er ugyldige.
§ 16
Skulle Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn ophøre at bestå, skal
Haandværkerforeningens Fond (Alderstrøst) have ret til at overtage foreningens
aktiver og passiver (jf. fondens vedtægter § 9). Nærværende bestemmelse
betragtes som en kontraktmæssig overenskomst, der ikke kan ophæves eller
forandres, så længe Haandværkerforeningens Fond (Alderstrøst) består.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. maj 2013.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 20. januar 2016 samt ordinær
generalforsamling den 28. maj 2019.
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