
Vedtægter  

for 

 

HKKF-klub xxx (navn). 

 
§ 1 

Navn og hjemsted 

 

1. Klubbens navn er HÆRENS KONSTABEL- OG KORPO-

RALFORENING (HKKF) klub xxx (myndighedens navn). 

2. Klubben er oprettet den xx.(dag) xx (måned) xx (årstal). 

3. Klubben har adresse hos den valgte 

fællestillidsrepræsentant/tillidsrepræsentant. 

 

§ 2 

Formål 

 

1. Klubbens formål er at fremme det enkelte medlems faglige, 

sociale og arbejdsretslige interesser, samt styrke fællesskabet. 

Klubben har som formål at øve indflydelse på arbejdspladsens 

forhold og medvirke til attraktive, udviklende og sunde 

arbejdspladser. Klubben skal fremme kommunikationen med 

og mellem medlemmerne. Klubben arbejder for, at alle under 

HKKF overenskomstområde er medlemmer af HKKF.  

 

2. Disse formål søges løst ved  

- at samarbejde og forhandle med ledelsen, 

- at samarbejde med andre interessegrupper og organisationer 

på arbejdspladsen,  

- at medlemmerne inddrages gennem information og møde-    

virksomhed til fri debat for at styrke fællesskabet, 

- at indgå og deltage i det faglige fællesskab i HKKF.  

 

§ 3 

Medlemmer 

 

1. Ethvert medlem af HKKF, som er tjenstgørende indenfor 

klubbens faglige område, er medlem af klubben.  

2. Udmeldelse sker på medlemmets eget initiativ jf. HKKF 

vedtægter § 3, stk..3 (med 3 mdr. varsel). 
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§ 4 

Generalforsamling 

 

1. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Gene-

ralforsamlingen afholdes normalt inden udgangen af marts 

måned. Ordinær generalforsamling indkaldes af ledelsen med 1 

måneds varsel. 

 

Med indkaldelsen skal der følge en dagsorden, der mindst skal 

indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Beretning fra tillidsrepræsentanterne, der som minimum 

indeholder en redegørelse om det lokale arbejde med følgende 

emner: 

a) overenskomst, 

b) kompetenceudvikling, 

c) arbejdsmiljø og 

d) medlemshvervning. 

3. Regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fremadrettet aktivitets- og handlingsplan, herunder budget. 

6. Valg af kongresdelegerede (fællestillidsrepræsentanten eller 

tillidsrepræsentanten (såfremt betingelserne for valg af en 

fællestillidsrepræsentant ikke er til stede) samt dem, der 

vælges af generalforsamlingen jf. HKKF’s vedtægter § 5, stk. 

2 og 3).         

7. Eventuelt. 

 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 

 

§ 5 

Ekstraordinær generalforsamling 

 

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af klubbens 

ledelse og skal indkaldes når mindst 1/3 af medlemmerne 

fremsætter skriftligt krav herom. Med indkaldelsen skal følge en 

dagsorden.  
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På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles den af 

forslagsstilleren fremsendte dagsorden. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med kortere var-

sel end fastsat for ordinær generalforsamling. 

 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 

 

§ 6 

Klubbens ledelse 

 

1. Klubbens ledelse dannes af den valgte 

fællestillidsrepræsentant og tillidsrepræsentanterne, som i fæl-

lesskab udøver den daglige virksomhed under ansvar overfor 

generalforsamlingen.  

 

2. Klubben tegnes af fællestillidsrepræsentanten eller i dennes 

fravær af  suppleanten (stedfortræderen), som har ansvaret for 

den daglige ledelse og administration af klubben, herunder de  

økonomiske midler.  

 

3. I tilfælde, hvor der efter reglerne ikke kan vælges en 

fællestillidsrepræsentant, tegnes klubben af den valgte 

tillidsrepræsentant.  

 

4. Klubbens ledelse kan efter behov indbyde suppleanter, 

talsmænd, kontaktpersoner og sikkerhedsrepræsentant(er) til at 

deltage i ledelsen. 

 

5. Klubbens ledelse kan nedsætte forskellige udvalg og 

arbejdsgrupper, som skal beskæftige sig med særlige opgaver. 

 

6. Klubbens ledelse fastsætter selv sin forretningsorden. 

Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om antal møder 

og mødeform, hvordan ledelsen planlægger at informere 

medlemmerne om relevante forhold og om deltagelse af 

suppleanter, talsmænd, kontaktpersoner, 

sikkerhedsrepræsentanter m.fl. i arbejdet.  

 

Forretningsordenen indsendes til forbundet.  
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§ 7 

Kontingent  

 

1. Klubben modtager kontingentandele fra forbundet efter de 

retningslinier, der er fastsat af kongressen og 

forbundsbestyrelsen. 

 

§ 8 

Vedtægter 

 

1. Tilføjelser til standardvedtægten for klubber i HKKF kan 

vedtages af generalforsamlingen eller en ekstraordinær 

generalforsamling. Tilføjelser og supplerende bestemmelser 

må ikke stride mod standardvedtægten. 

2. Klubben indsender vedtagne tilføjelser og bestemmelser til 

forbundet. 

 

§ 9 

Nedlæggelse 

 

1. Ved nedlæggelse af klubben overføres evt. aktiver til forbun-

det. 

 

                                                  § 10 

                                            Ikrafttræden 

 

     Nærværende vedtægter gælder fra den 29. september 2008. 

 


