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§ 1 Navn
HK klubben Gladsaxe omfatter medlemmer af HK Kommunal, der er ansat ved Gladsaxe Kommune,
dog undtaget ansatte pa bibliotekerne og tandklinikkerne.
§ 2 Formal
Stk. 1
Klubben har til formal
at

fremme medlemmernes tryghed, trivsel og udvikling pa arbejdspladsen

at

forbedre medlemmernes okonomiske og sociale vilkar, medlemmernes
uddannelses- og beskmftigelsesmaassige forhold samt medlemmernes indflydelse
pa eget arbejde og arbejdspladsen

at

styrke og udbygge det faglige samarbejde med andre faglige organisationer pa arbejdspladsen

Stk. 2
Klubben skal arbejde for
at

alto pa arbejdspladsen, der er omfattet af en HK overenskomst, organiseres i HK

at

der er et konstruktivt samarbejde mellem ledelse, tillidsvalgte og
medarbejdere

at

overenskomster og aftaler overholdes og efterleves

at

medlemmerne oplever, at blive anerkendt for deres arbejde, har de bedst mulige
rammer og vilkar for deres arbejde og at ingen bliver syge af, at gá pa arbejde

at

fremme og udvikle god ledelse

at

fremme reel ligestilling mellem maend og kvinder samt at fremme mangfoldighed pa
arbejdspladsen, sa de ansatte afspejler befolkningens sammenstning

at

modvirke enhver form for direkte eller indirekte forskelsbehandling pa grund af
kon, tro, alder, handicap, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national,
social eller etnisk oprindelse

§ 3 Medlemmer
Ethvert medlem af HK Konnmunal, der or beskwftiget inden for klubbens omrade, or
forpligtet til at vwre medlem af klubben og betale klubkontingent jf. klubvedtwgtens §
13.
Medlemmerne hwfter ikke for klubbens gwIdsforpligtelser.
§ 4 Forhand linger
Stk. 1
Klubben skal altid handle i overensstemmelse med de g Idende overenskomster og
aftaler samt love og regler for HK afdelingen, afdelingssektoren, forbundssektoren og
forbundet.
Stk. 2
Klubben skal i alto tilfmlde soge, at uoverensstemmelser mellem klubbens medlemmer
og arbejdsgiveren bliver lost.
Kan en uoverensstemmelse ikke loses med et tilfredsstillende resultat, afholdes en lokal
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forhandling, hvor HK's afdelingssektor som hovedregel deltager. Ender den lokale
forhandling uden enighed, sendes uenighedsreferat via HK's afdelingssektor til
forbundssektoren.
Stk. 3
Nar en sag er sendt til forhandling mellem forbundssektoren og arbejdsgiveren, ma
klubben eller medlem ikke godkende noget tilbud fra arbejdsgiveren uden aftale med
forbundssektoren.
Stk. 4
Hvis klubbestyrelsen bliver bekendt med forhold, der ikke er dkket ind af disse regler,
forhandles det pa plads mellem HK's afdelingssektor og klubbestyrelsen.

§ 5 Generalforsamling og medlemsmoder
Stk.
Klubbens overste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinr generalforsamling 1 gang
6rligt i februar - april. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel til klubbens
medlemmer med angivelse af tid og sted samt forslag til dagsorden.
Stk. 2
Alle medlemmer af klubben kan fremsmtte forslag til behandling pa generalforsamlingen.
Forslag skal vre klubbens formand i hnde senest 8 dage for generalforsamlingen.
Endelig dagsorden samt forslag til behandling formidles til klubbens medlemmer senest 5
dage for generalforsamlingen.
Stk. 3
Dagsordenen til den ordinmre generalforsamling skal som minimum indeholde
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlwggelse af revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag herunder fastsmttelse af klubkontingent
Opstilling af kandidat til valg af arbejdsmiljoreprwsentant
Valghandlinger

Stk. 4
Alle klubbens medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen med tale- og
stemmeret. Der kan ikke stem mes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmodte.
Stemmeafgivelse sker ved handsopreekning medmindre et medlem krmver skriftlig
afstemning. Personvalg med flere kandidater sker altid ved skriftlig afstemning.
Beslutninger trmffes ved almindeligtflertal dog jf. § 14 og er bindende for klubbens medlemmer.
Stk. 5
Der udarbejdes beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af
dirigenten og godkendes af klubbestyrelsen. Det godkendte referat formidles til klubbens
medlemmer og HK's afdelingssektor til orientering.

§ 6 Ekstraordinwr generalforsamling
Der skal indkaldes til ekstraordinwr generalforsamling, hvis HK's afdelingssektor,
forbundssektoren, forbundet, et flertal af klubbestyrelsens medlemmer eller mindst en
tredjedel af klubbens medlemmer fremsmtter motiveret, skriftlig begmring herom til
klubbestyrelsen.
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En ekstraordinwr generalforsamling indkaldes med nnindst 8 dages varsel til klubbens
medlemmer med angivelse af tid og sted samt motiveret dagsorden. Indkaldelsen skal ske
senest 30 dage efter begwringen herom er modtaget.

§ 7 Medlemsmoder
Medlemsmoder afholdes sa ofte klubbestyrelsen onsker det.
I det tilfIde, at der pa et medlemsmode skal trwffes beslutninger herunder foretages valg
af delegerede til forbundssektorkongressen, skal dette fremga tydeligt af indkaldelsen til
medlemsmodet og det skal indkaldes med mindst 8 dages verse! og afholdes i henhold til
samme bestemmelser som en ekstraordinr generalforsamling.

§ 8 HK afdelingens deltagelse
HK's afdelingssektor har ret til at lade sig reprwsentere pa generalforsamlinger og
medlemsmoder, dog uden stemmeret, og skal modtage indkaldelse samtidig med
klubbens medlemmer.

§ 9 Valg af fmllestillidsreprmsentant og klubbestyrelse
Stk. 1
Generalforsamlingen vIger blandt klubbens medlemmer en tillidsreprmsentant og en
suppleant for denne. Begge vIges for en periode pa 2 ar dog forskudt saledes, at
feellestillidsreprsentanten vIges i ulige ar og suppleanten i lige ar.
Valg af tillidsreprsentant(er)samt suppleant(er) anmeldes til HK's afdelingssektor til
godkendelse.
Stk. 2
Generalforsamlingen vIger blandt klubbens medlemmer 4 ovrige medlemmer til
klubbestyrelsen for en periode pa 2 ar.
Desuden vIges suppleanter, 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter for en periode pa 1 ar.
Stk. 3
Gladsaxe Jobcenter vIger en tillidsreprmsentant i lige ar.
Der vIges i ulige ar en suppleant for tillidsreprsentanten i Jobcenteret.
Fmllestillidsreprmsentanten skal sorge for at der afholdes valg i Jobcenteret senest 30 dage efter HK
klubbens ordinre Generalforsamling.

§ 10 Fmllestillidsreprmsentant og klubbestyrelse
Fmllestillidsreprsentanten er formand for klubben og er i alle tilfIde klubbens
reprsentant over for arbejdsgiveren og HK. Fllestillidsreprsentantens suppleant er
nstformand for klubben og trder i stedet for fllestillidsreprsentanten i dennes
fravr.

§ 11 Klubbestyrelsen
Stk. 1
Klubbestyrelsen udgores af fllestillidsrepmsentanten og dennes suppleant,
tillidsreprmsentanten i Gladsaxe Jobcenter og dennes suppleant samt 4 midge
klubbestyrelsesmedlemmer valgt pa generalforsamlingen.
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Stk. 2
Hvor den valgte arbejdsmiljoreprmsentant er medlem af HK, er denne tillige medlem af klubbestyrelsen.
Er der inden for klubbens omrade valgt flere arbejdsmiljoreprmsentanter, der er medlem af HK,
viger disse af deres midte den, der indtrder i klubbestyrelsen.
Stk. 3
Kontoreleverne kan, blandt sig, vmige en reprsentant, der kan sidde i bestyrelsen.
§ 12 Konstituering
Klubbestyrelsen konstituerer sig med en kasserer, der er ansvarlig for at udarbejde
klubbens regnskab. Klubbestyrelsen fastsmtter selv sin forretningsorden.

§ 13 Okonomi
Stk. 1
Generalforsamlingen trmffer beslutning am storrelsen at et eventuelt klubkontingent.
Klubkontingentet skal godkendes at HK's afdelingssektor og ma ikke overskride den ovre
grnse for klubkontingenter, der er fastsat at HK Danmarks hovedbestyrelse.
Klubkontingentet opkrmves sammen med kontingentopkrvningen fra HK Danmark.
Stk. 2
Klubbens regnskabsar er kalenderaret.
Stk. 3
Klubbens midler indsttes pa en konto i et anerkendt pengeinstitut.
Klubben forpligtes ved sin underskrift af formanden og kassereren i forening.
Klubbestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan rade over dankort og netbank til
foreningens bank/giro hver for sig.
Stk. 4
De valgte kritiske revisorer foretager alene kritisk revision af klubbens okonomiske
dispositioner. Klubbens regnskaber forsynes med pAtegning herom. Det skal af de kritiske
revisorers pategning fremga, at de har faet forelagt klubbens regnskab, men ikke udfort
revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen.

§ 14 Vedtmgtswndringer
Stk. 1
Klubbens vedtmgt kan ndres p8 en klubgeneralforsamling safremt mindst 2/3 af de
fremmodte stemmer for mndringen. Vedtgtsndringertrderi kraft, n 8r de er godkendt af
HK's afdelingssektor.
•
Stk. 2
Klubvedtmgten skal vmre i ove'rensstemmelse med de minimumsbestemmer for
vedtgter, for klubber under HK Kommunal, der er godkendt af HK Kommunals
forbundssektorbestyrelse.
/Endringer i minimumsbestemmelserne for klubber under HK Kommunal har umiddelbar
virkning for klubbens vedtgt. Klubben er forpligtet til pa forstkommende
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generalforsamling at foretage de ndringer i klubvedtgten, der herefter er nodvendige
for at bringe den i overensstemmelse med minimumsbestemmelserne.
Stk. 3
I tiIfIde af klubbens nedleeggelse tilfalder klubbens formue HK's afdelingssektor.

§ 15 Tegningsregler
Klubben tegnes af formanden, eller i dennes fravwr at nmstformanden, i forening med kassereren.
Ved kob, salg eller pantstning at fast ejendoms tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Vedtaget pa klubbens generalforsamling den 7. februar 2018
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