Love for Privatansatte Gartneres Klub
§1 Formål
1. At styrke sammenholdet mellem branchens medlemmer og
samarbejdet med andre klubber
2. At yde medlemmerne støtte i faglige sociale spørgsmål
3. At være medlemmernes bindeled til fagforeningen
4. At virke for at aktivere medlemmerne til kamp for sociale og
faglige krav
§2 Ordinær klubgeneralforsamling
1. Afholdes en gang om året (senest den 31. marts)
2. Der indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved avertering i Fagligt
Fokus/ Grønt3Fpunkt, eller ved tilskrivning af samtlige
medlemmer i klubben.
3. Medlemsforslag skal være klubben ihænde senest 2 uger før
generalforsamlingen afholdes.
4. Forslag er tilgængelige i afdelingen 1 uge før generalforsamlingen
§3 Ekstraordinær generalforsamling
1. Afholdes, når klubbens bestyrelse finder det nødvendigt, eller
mindst 15% af medlemmerne fremsender skriftlig motiveret
begæring herom - indeholdende dagsorden.
2. 3/4 af underskriverne skal være tilstede ved afholdelsen af den
ekstraordinære generalforsamling, for at denne er lovlig.
3. Der indkaldes efter reglerne i §2
§4 Forretningsorden
1. Der anvendes den for klubbens generalforsamling vedtagne
forretningsorden, der på forlangende udleveres til medlemmerne.
2. Fagforeningens bestyrelse har adgang til at overvære
generalforsamlingen - dog uden stemmeret.
§5 Bestyrelsens sammensætning
1. Generalforsamlingen vælger en klubbestyrelse bestående af 7
medlemmer, som er beskæftiget inden for de relevante private
områder.
2. Det tilstræbes, at en af ovennævnte er under uddannelse, eller
ungdomsrepræsentant.
3. Der vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen.
4. Formand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige
år.
5. Næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges lige år.

6. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
7. Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren i forening.
§6 Valg
1. Generalforsamlingen vælger:
Formand (ulige år)
Næstformand (lige år)
Kasserer (lige år)
Sekretær (ulige år)
3 bestyrelsesmedlemmer (2 ulige år og 1 lige år)
2 suppleanter (vælges hvert år for et år ad gangen)
2 bilagskontrollanter (vælges hvert år for et år ad gangen)
1 bilagskontrollantsuppleant (vælges vor et år ad gangen)
2. Valg til respektive udvalg nedsat af afdelingen.
§7 Bestyrelsens arbejde
1. Bestyrelsen afholder mindst 6 møder årligt
2. Udebliver et bestyrelsesmedlem 2 på hinanden følgende møder uden at anmelde forfald - udtræder medlemmet af bestyrelsen, og
suppleanten indtræder i stedet.
3. Sekretæren fører protokol over klubbens møder og
generalforsamlinger.
4. Kassereren fører klubbens regnskab i kassebog og skal holde
kassebeholdningen i orden.
5. Pengene skal indsættes på giro eller på konto i et pengeinstitut.
6. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at meddele
prokura til kassereren.
§8 Ophør
1. Ved klubbens ophør tilfalder dens aktiver afdelingen.

