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Vedtægt for Uddannelsesforbundet 
Lokalklub Nordjylland 

 
§ 1. Klubbens navn er Lokalklub Nordjylland  
 
§ 2. Lokalklub Nordjylland består af de medlemmer, der i henhold til 
Uddannelsesforbundets vedtægter er henført til sektionen VUC lærere indenfor 
Lokalklub Nordjyllands geografiske område, som er sammenfaldende med VUC 
Nordjyllands dækningsområde i Region Nordjylland. 
 
§ 3. Lokalklub Nordjyllands opgave er: 

- at fremme samtlige sektionens medlemmers økonomiske og tjenstlige 
interesser inden for Lokalklub Nordjyllands geografiske område, og 
- at virke for fremme af dannelsen af afdelingsklubber 
- at bistå afdelingsklubberne i deres virksomhed 

Stk. 2. Lokalklub Nordjylland er i hele sit virke underlagt bestemmelserne i 
Uddannelsesforbundets vedtægter samt beslutninger truffet af kongressen, 
repræsentantskabet, hovedbestyrelsen, sektionsbestyrelsen og ved urafstemning. 
 
§ 4. Lokalklub Nordjyllands øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes 
hvert år i april kvartal 
Stk. 2. Alle medlemmer af Lokalklub Nordjylland er stemmeberettigede ved 
generalforsamlingen. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. 
Stk. 3. Indkaldelse af ordinær generalforsamling bekendtgøres ved skriftlig meddelelse 
til klubbens medlemmer og ved opslag i alle afdelinger med mindst 14 dages varsel. 
Bekendtgørelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden, der mindst skal indeholde 
følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Bestyrelsen består af de valgte tillidsrepræsentanter i de 5 afdelinger 
4. Suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne er de 5 afdelingers valgte 

tillidsrepræsentantsuppleanter 
5. Regnskab 
6. Indkomne forslag 
7. Fastsættelse af eventuelt kontingent for Lokalklub Nordjylland 
8. Valg af kasserer 
9. Valg af kritisk(e) revisor(er) 
10. Evt. 
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Stk. 4. Det enkelte medlem kan forlange en sag behandlet af generalforsamlingen, når 
forslag herom indsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest 5 dage før 
generalforsamlingen og sagen alene vedrører Lokalklub Nordjyllands område. 
Stk. 5. Generalforsamlingen afvikles efter den dagsorden, generalforsamlingen 
fastsætter jf. dog stk. 3 og 4 
Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen for Lokalklub 
Nordjylland eller af mindst 1/5 af klubbens medlemmer med skriftlig angivelse af, 
hvilke sager, der ønskes behandlet. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter 
begæringens modtagelse. Indkaldelse sker pr. mail til medlemmerne med mindst 2 
ugers varsel. 
Stk. 7. Over generalforsamlingen udfærdiges et beslutningsreferat, der underskrives af 
referent og dirigent.  
Referat og godkendt regnskab fremsendes til sektionsbestyrelsen senest en måned 
efter generalforsamlingens afholdelse. 
 
§ 5. Mellem generalforsamlingerne ledes Lokalklub Nordjylland af en bestyrelse 
bestående af VUC Nordjyllands fem afdelingers valgte tillidsrepræsentanter. 
Stk. 2. Tillidsrepræsentantsuppleanterne er suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. 
Suppleanter indtræder for det bestyrelsesmedlem, de er suppleant for. 
Stk. 3 Valg til bestyrelsen sker jf. sektionens regler for TR valg i april kvartal i lige år i 
hver afdeling.  
Valg af revisor og kasserer sker ved særskilte valg. 
 
§ 6. Den jf. statens TR regler valgte FTR er formand for Lokalklub Nordjylland og den 
valgt FTRS er næstformand for klubben. 
Evt. øvrige hverv fordeles snarest muligt. 
Anmeldelse af valgte FTR og FTRS sker snarest muligt til Uddannelsesforbundet. 
Stk. 2. På bestyrelsens møder kan træffes beslutning i alle de sager, der er opført på 
dagsordenen for det pågældende møde.  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er 
til stede ved mødets begyndelse. 
 
§ 7. Mellem bestyrelsens møder ledes Lokalklub Nordjylland af formanden. 
Stk. 2. Ved formandens forfald fungerer næstformanden i alle formandens funktioner. 
Stk. 3. Fratræder formanden i sin valgperiode fungerer næstformanden i alle 
formandens funktioner indtil førstkommende generalforsamling.  
Stk. 7. Fratræder kassereren i sin valgperiode konstituerer bestyrelsen en kasserer af 
sin midte.  
§ 8. Lokalklub Nordjyllands medlemmer kan danne afdelingsklubber.  
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Stk. 2. Under Lokalklub Nordjylland er de i bilag 1 opregnede afdelingsklubber, hvis 
vedtægter er godkendt af Lokalklub Nordjylland. 
 
§ 9. Til orientering om og drøftelse af vigtige spørgsmål kan klubbens bestyrelse 
indkalde til medlemsmøder. 
 
§ 10. Lokalklub Nordjyllands virksomhed finansieres efter hovedbestyrelsens 
beslutning. 
Stk. 2. Lokalklub Nordjylland kan opkræve suppleringskontingent, hvis et flertal på 
Lokalklubbens generalforsamling stemmer herfor. Hovedbestyrelsen fastsætter 
nærmere bestemmelser for opkrævning af kontingenterne.  
Stk. 3. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.  
Stk. 4. Lokalklub Nordjylland fastsætter retningslinier for ydelse af tilskud til eller 
refusion af udgifter ved afdelingsklubbernes virksomhed. 
 
§ 11. Forslag til ændring af nærværende vedtægter kan vedtages af 
generalforsamlingen. 
Stk. 2. Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af 
de afgivne stemmer er for forslaget. 
 
 
§ 12. Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen, idet vedtægternes 
endelige gyldighed er betinget af hovedbestyrelsens godkendelse 
 
Den 2. Juni 2010. 
 
 
_______________      _______________ 
  
Dirigent     Referent 
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Bilag 1. Oversigt over afdelingsklubber under Lokalklub 
Nordjylland 
Jf. § 8, stk. 2 i denne vedtægt er der i dette bilag en oversigt over klubber under 
Lokalklub Nordjylland, hvis vedtægter er godkendt af klubben. 
Arbejdspladser, hvor der er klubber: 
 
Afdeling Aalborg: Afdelingsklub Aalborg 
Afdeling Hjørring: Afdelingsklub Hjørring 
Afdeling Frederikshavn: Afdelingsklub Frederikshavn 
Afdeling Brovst: Afdelingsklub Jammerbugt 
Afdeling Himmerland, Hobro, Aars og Hadsund: Afdelingsklub Himmerland  

 
Klubvedtægter godkendt af Lokalklub Nordjylland 
 


