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Rammevedtægter for lærersektionernes regionsklubber 

Ifølge vedtægternes punkt 10.4.3 fastsætter Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse en 
rammevedtægt for sektionerne, herunder for landsklubber og regionsklubber.  

Nærværende rammevedtægter for lærersektionernes regionsklubber, der er godkendt af 
sammenlægningsudvalget (hovedbestyrelsen) den 09.10.2008 med senere ændringer af 
hovedbestyrelsen den 05-06.11.2019 tager udgangspunkt i indholdet i LVU’s vedtægter, 
kapitel X om bl.a. regionsklubber, og de af LVU’s HB udarbejdede standardvedtægter for 
regionsklubber, med de tilføjelser, begrænsninger og ændringer, som Uddannelsesfor-
bundets vedtægter nødvendiggør. Sprogligt og systematisk anvendes samme stil som i 
forbundets vedtægter. 

Opmærksomheden henledes på to væsentlige ændringer: 

Det er sektionen, der ved en generalforsamlingsbeslutning godkender oprettelse og ned-
læggelse af regionsklubber; se punkterne 2.1 og 8.3. 

Det er sektionen, der afholder udgifterne til regionsklubbens virksomhed, og regionsklub-
ben må ikke opkræve særskilt kontingent; se punkt 7.1. Med henblik på administration og 
kontrol af de bevillinger, som sektionen stiller til regionsklubbens rådighed, vælger regi-
onsklubbens generalforsamling kasserer og revisor og tager stilling til regnskabet. 
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Rammevedtægter for lærersektionernes regionsklubber 

1 Navn 
 

1.1 Regionsklubbens navn er  ”Uddannelsesforbundet – Regionsklubben for (nn)”. 
 

 Regionsklubberne i en sektion skal være indbyrdes afgrænset ef-
ter den offentlige regionsinddeling. 
 
En regionsklub kan godt omfatte 2 offentlige regioner. Men en of-
fentlig region må ikke ”skæres over”. 
 

1.2 Regionsklubbens adresse er formandens adresse. 
 

2 Formål og virke 
 

2.1 Regionsklubben er en klub i Uddannelsesforbundets sektion for (nn) og er op-
rettet efter beslutning på sektionens generalforsamling d. xx.xx.xxxx. 
 

 Formålet med denne bestemmelse er at præcisere, at det er sekti-
onen, der ved en generalforsamlingsbeslutning godkender opret-
telse og nedlæggelse af regionsklubber. Se også punkt 8.3. 
 
Oplysningen om, hvornår klubben er besluttet oprettet, er kun re-
levant for klubber, der dannes i fremtiden. 
 

2.2 Regionsklubben har til formål at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår 
og at varetage deres økonomiske, tjenstlige og pædagogiske interesser. 
 

 Ovennævnte formålsbeskrivelse svarer til punkt 2.1 i Uddannel-
sesforbundets vedtægter samt punkt 2.1 i rammevedtægterne for 
forbundets lærersektioner. 
 

3 Medlemskab 
 

3.1 Regionsklubben består af de medlemmer af Uddannelsesforbundets sektion 
for (nn), hvis arbejdspladser er beliggende i regionen. 
  

4 Generalforsamlingen 
 

4.1 Generalforsamlingen er regionsklubbens højeste myndighed. Den består af 
regionsklubbens almindelige medlemmer. 
 

 Begrebet ”almindelige medlemmer” er defineret i Uddannelsesfor-
bundets vedtægter, punkt 5.2. 
 



     
 
 

November 2019 

3 

 

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert tredje år  – i samme år som sektio-
nens generalforsamling og senest 5 uger før denne. 
 

 Regionsklubbernes generalforsamlinger skal følge samme 3-årige 
rytme som sektionernes generalforsamlinger og forbundets kon-
gres. 
 
Bestemmelsen om, at regionsklubbens generalforsamling ligger 
senest 5 uger før sektionens generalforsamling, er motiveret med, 
at forslag til behandling på sektionens generalforsamling skal ind-
sendes 1 måned i forvejen. 
 

4.3 Indkaldelse, indeholdende tid, sted og dagsorden, skal ske med mindst  
2 ugers varsel. 
 

 I indkaldelsen er det praktisk, at formanden oplyser sin e-
mailadresse, så medlemmerne kan sende deres eventuelle forslag 
dertil – se punkt 4.6. 
 

4.4 Indkaldelsen offentliggøres på forbundets hjemmeside og ved skriftlig medde-
lelse til medlemmerne. 
 

 Bemærkning: 
Det er vigtigt, at alle medlemmer bliver gjort bekendt med indkaldelsen. 
Hvis indkaldelsen sker pr. email skal det sikres, at medlemmer, som 
man ikke har emailadresse på, får indkaldelsen tilsendt ved almindeligt 
brev. Medlemslister fås ved henvendelse til sekretariatet. 
 

4.5  Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Vedtagelse af forretningsorden 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af formand 
7. Valg af næstformand 
8. Valg af kasserer 
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
11. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant 
12. Eventuelt. 
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4.6 Forslag fra regionsklubbens almindelige medlemmer, som ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 1 uge før gene-
ralforsamlingens afholdelse. 
 

4.7 De forslag, der skal behandles under dagsordenens enkelte punkter, skal be-
kendtgøres for medlemmerne på følgende måde: … 
 

 Her indsættes en bestemmelse fx om, at medlemmerne kan til-
melde sig en mailing-liste, eller at TR’erne har til opgave at mang-
foldiggøre forslagene til deres medlemmer på arbejdspladsen. 
 

4.8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når dirigenten har konstateret, at 
indkaldelsen og dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne. 
 

4.9 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet fremgår 
af vedtægterne. Medlemmerne har én stemme hver. 
 

4.10 Referenten udarbejder referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives 
af dirigenten og offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 1 måned efter 
generalforsamlingens afholdelse. 
 

4.11 Generalforsamlingen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, herunder 
regler om stemmeudvalg. 
 

5 Ekstraordinær generalforsamling 
 

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller begæres 
indkaldt af 1/10 af regionsklubbens almindelige medlemmer med skriftligt moti-
veret dagsorden. 
 

5.2 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt efter, 
at begæringen er modtaget. Indkaldelsen og den skriftligt motiverede dagsor-
den skal offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 2 uger før general-
forsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen skal være afholdt senest 4 
uger efter, at den er begæret indkaldt. Der ses herved bort fra juli måned. 
 

5.3 I øvrigt følges reglerne for den ordinære generalforsamling. 
 

6 Regionsklubbens bestyrelse 
 

6.1 Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen regionsklubbens højeste myn-
dighed. 
 

6.2 Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, kassereren, tillidsrepræsen-
tanterne i regionen og x øvrige medlemmer. 
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 Den enkelte regionsklub må foretage en konkret vurdering af, hvor 
stor bestyrelsen skal være, og hvordan den skal sammensættes, 
og udforme bestemmelsen herefter. 
 
Vælger man at lade tillidsrepræsentanterne være ”født” medlem af 
bestyrelsen, og således at der ikke vælges yderligere bestyrel-
sesmedlemmer på generalforsamlingen, skal der ske en konse-
kvensændring i punkt 4.5 om generalforsamlingens dagsorden, 
således at dagsordenspunkterne 9 og 10 udgår. Desuden bliver de 
nedenstående punkter 6.3 – 6.5 overflødige. I punkterne 6.6, 6.7 
og 6.9 skal formuleringen om, at bestyrelsen suppleres med et nyt 
medlem, udgå. 

6.3 Ved valg af ”øvrige bestyrelsesmedlemmer”, jf. punkt 9 på generalforsamlin-
gens dagsorden, har hvert medlem lige så mange stemmer som det antal be-
styrelsesmedlemmer, der skal vælges. Stemmerne kan afgives på én eller flere 
kandidater. 
 

6.4 Til bestyrelsen vælger generalforsamlingen x suppleanter. 
 

6.5 Ved valg af suppleanter, jf. punkt 10 på generalforsamlingens dagsorden, har 
hvert medlem lige så mange stemmer som det antal suppleanter, der skal væl-
ges. Stemmerne kan afgives på én eller flere kandidater. 
 

Alternativt 
Til pkt. 6.4 
og 6.5 

For hvert af de ”øvrige bestyrelsesmedlemmer” vælger generalforsamlingen en 
personlig suppleant. 

6.6 Fratræder formanden, fungerer næstformanden i alle formandens funktioner 
indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen suppleres med et nyt 
medlem og konstituerer sig med en ny næstformand. 
 

6.7 Fratræder næstformanden, suppleres bestyrelsen med et nyt medlem, og be-
styrelsen konstituerer en ny næstformand indtil næste ordinære generalfor-
samling. 
 

6.8 Fratræder både formand og næstformand, konstituerer bestyrelsen sig med 
formand og næstformand og indkalder snarest muligt til ekstraordinær general-
forsamling om valg af ny formand og næstformand for perioden indtil næste 
ordinære generalforsamling. 
 

 I denne situation er det ikke påkrævet at indkalde 2 bestyrelses-
suppleanter for perioden frem til den ekstraordinære generalfor-
samling. 
 

6.9 Fratræder kassereren, suppleres bestyrelsen med et nyt medlem, og bestyrel-
sen konstituerer en ny kasserer indtil næste ordinære generalforsamling. 
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6.10 Regionsklubben skal til enhver tid holde sektionen og forbundet orienteret om, 
hvem der er valgt til bestyrelsen. 
 

7. Økonomi 
 

7.1 Regionsklubbens virksomhed finansieres over sektionens budget. 
 

 Uddrag af bemærkningerne til punkt 8.1 i rammevedtægter for læ-
rersektioner: 
 
Sektionskontingentet skal have en sådan størrelse, at sektionen af 
sit budget kan afholde udgifter til eventuelle landsklubber og regi-
onsklubbers virksomhed. 
 
Der er kun to organer, der må fastsætte medlemskontingent, nem-
lig forbundskongressen og sektions-, hhv. foreningsgeneralforsam-
lingen. 
 
Landsklubber og regionsklubber må ikke opkræve særskilt kontin-
gent. 
 

8 Vedtægter 
 

8.1 Regionsklubbens vedtægter skal være i overensstemmelse med sektionens og 
forbundets vedtægter. 
 

8.2  Beslutning om vedtægtsændring tages af regionssklubbens generalforsamling 
med 3/5 flertal af de afgivne, gyldige stemmer. 
 

8.3 Beslutning om opløsning af regionsklubben tages af sektionens generalforsam-
ling. 
 

8.4 Ved regionsklubbens opløsning tager sektionsbestyrelsen stilling til, hvordan 
klubbens uforbrugte midler anvendes til styrkelse af arbejdet inden for den 
nedlagte regionsklubs geografiske område. 
 

 


