
Klublove og vedtægter for: 

De Timelønnedes Klub i Gate Gourmet Danmark 

 

§ 1. 

Klubbens formål: 

At samle timelønnede ufaglærte medarbejder i Gate Gourmet Danmark ApS. 

At i samarbejde med de øvrige faglige klubber i Gate Gourmet Danmark ApS 

arbejde for: 

- Gennem bestyrelsen at fremme og udvikle medlemmernes løn- og 

arbejdsforhold. 

- Indførsel af overskudsdeling i Gate Gourmet. 

- At fremme oplysningsvirksomheden blandt medlemmerne, vedrørende 

virksomhedens/branchens forhold og faglige spørgsmål. 

- Aktivt at sikre og udbygge en stabil beskæftigelse for medlemmerne. 

- At fremme medlemmernes uddannelsesforhold, sikkerhed og miljø og 

gennem den valgte bestyrelse at varetage deres interesser. 

- En øget forståelse og respekt medlemmerne imellem, blandt andet gennem 

afholdelse af møder og arrangementer. 

 

§ 2. 

Enhver timelønnet ufaglært medarbejder i Gate Gourmet Danmark, skal være 

medlem af De Timelønnedes Klub, i Gate Gourmet Danmark ApS. 

Det er ethvert medlems pligt at søge uorganiserede, ufaglært medarbejder i Gate 

Gourmet Danmark ApS organiseret i ”De Timelønnedes Klub Gate Gourmet 

Danmark”, samt i 3F Kastrup deling. 



§ 3. 

Betaling af klub-og fagforeningskontingenter finder sted samtidig, over lønnen. 

Betaling skal være gældende fra første arbejdsdag og skal være bragt i orden 

inden 2 måneder. 

Klubkontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 

§ 4. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i februar måned. 

Generalforsamlingen er øverste myndighed  og kun den kan ændre, ophæve eller 

vedtage nye love. 

Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel, hvilket foregår ved 

opslag på opslagstavlerne, med angivelse af dagsordenen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal stilles til et 

bestyrelsesmedlem senest 8 dage inden generalforsamlingen, i en lukket kuvert 

og være underskrevet af forslagsstilleren. 

Medlemmer kan ikke give møde på generalforsamling ved fuldmagt. 

Ingen kan på grund af udeblivelse påberåbe sig ukendskab til de beslutninger 

generalforsamlingen tager. 

Ekstraordinær generalforsamling kan, når særlige forhold gør sig gældende, 

indkaldes af bestyrelsen, med mindre end 8 dages varsel. 

Når mindst 1/3 af klubbens medlemmer med angivelse af dagsorden forlanger 

ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal det ske. Underskriverne skal da 

være tilstede, eller have gyldig grund til udeblivelse og have meddelt det skriftlig 

til bestyrelsen. 

§ 5. 



Klubben ledes af en bestyrelses, bestående af: 

1 Formand 

1 Næstformand 

1 Kasserer 

10 Bestyrelsesmedlemmer 

Alle valgt af klubbens medlemmer. 

I ulige årstal vælges: 

Tillidsrepræsentant 1 

Kasserer 

5 bestyrelsesmedlemmer 

1 revisor 

1 revisorsuppleant 

I lige årstal vælges: 

Tillidsrepræsentant 2 

5 bestyrelsesmedlemmer 

1 revisor 

1 revisorsuppleant 

De to tillidsrepræsentanter konstituerer sig umiddelbart efter 

generalforsamlingen som henholdsvis: Formand og næstformand. 

Ved valg af formand og/eller næstformand, hvor flere er forslået skal 

urafstemning finde sted og kandidaterne skal have mindst 1 stemme mere end 

50% af samtlige medlemmers stemmer, på afstemningstidspunktet. 



Ved flere kandidater til bestyrelsen, end der er ledige pladser foretages skriftlig 

urafstemning blandt medlemmerne. 

 

Efter endt generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med et 

forhandlingsudvalg, der foruden formand og næstformand, skal bestå af 

yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer, der er personlige suppleanter for formand 

og næstformand. 

Derudover konstitueres sekretær, samt diverse udvalg. 

Medlemmer skal minimum have 9 måneder anciennitet i virksomheden for at 

opstille til bestyrelsen. 

Personer der søger en leder stilling i Gate Gourmet ApS, kan ikke opstille til 

bestyrelsen. Samme regler gælder for siddende bestyrelsesmedlemmer, der i 

givet fald udtræder af bestyrelsen. 

§ 6. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal vedtages efter hver 

generalforsamling. Formanden og næstformanden skal varetage klubbens 

interesser og opbevare alle vigtige skrivelser m.m. 

Der bliver ført referater, der godkendes ved hvert bestyrelsesmøde. 

§ 7. 

Ingen aftaler vedrørende tilrettelæggelse af løn- og ansættelsesforhold må sluttes 

af den enkelte eller flere medlemmer uden om tillidsrepræsentanterne, der skal 

godkende og viderebringe sådanne aftaler til 3F Kastrup afd.s godkendelse. 

Uoverensstemmelser mellem klubbens medlemmer og arbejdsgiveren eller 

dennes repræsentant, skal forelægges bestyrelsen og må ikke søges afgjort af det 

enkelte medlem alene. 

§ 8. 



Kassereren skal føre regnskab med klubbens midler. 

Ekstraordinær bevilling af midler kan kun finde sted på lovligt indvarslede 

generalforsamlinger, ordinære eller ekstra ordinære. 

Generalforsamlingen fastsætter det beløb det til enhver tid må være i klubkassen. 

Det overskydende beløb indsættes på en konto, valgt på generalforsamlingen og 

kan kun hæve med kassererens og formanden eller næstformandens 

underskrifter, altid 2 underskrifter i forening. 

Regnskabet skal til enhver tid på revisorens forlangende fremlægges til 

gennemsyn. 

Alle bankkonti skal lyde på klubbens navn. 

Det er ethvert medlems ret, på forlangende, at se bevægelserne i regnskabet. 

§ 9. 

Det er ethvert medlems pligt at overholde disse love, der er gældende når de er 

godkendt af 3F Kastrup afd. 

Det er ethvert medlems pligt ved evt. uoverensstemmelser på arbejdspladsen, 

f.eks. ved misligholdelse af overenskomsten, fortolknings divergenser og lignende 

straks at underrette klubbens bestyrelse. 

Medlemmer der ikke følger disse love, eller som modarbejder klubbens formål og 

interesser og dermed direkte eller indirekte modarbejder generalforsamlingens 

og bestyrelsens beslutninger, kan bestyrelsen ekskludere af klubben og lade sagen 

behandle på generalforsamlingen. 

§ 10. 

Klubbens bestyrelse kompenseres, dersom møder og lignende medfører tab af 

indtjening. 

§ 11. 



Gaver samt gratialer fra klubbens midler ydes kun fastansatte medlemmer eller 

medlemmer med min. 9 måneders løn anciennitet. 

Størrelsen af gaver og gratialer fastsættes på den årlige generalforsamling. Bilag 

forefindes hos tillidsrepræsentanterne og hos kassereren. 

§ 12. 

Ændringer af klubbens love er først gyldige, når de er vedtaget på 2 på hinanden 

følgende generalforsamlinger, med mindst 1 uges mellemrum. 

§ 13. 

Klubben kan kun ophæves ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med 

mindst 4 ugers mellemrum. 

Forslag om klubbens nedlæggelse skal vedtages, ved at mindst 1/3 af klubbens 

medlemmer stemmer herfor. 

Ved ophævelse af klubben, tilfalder klubbens midler en af generalforsamlingerne 

og i almindelighed godgørende formål. 

§ 14. 

Klubbens midler kan ikke retsforfølges. 

§ 15. 

Klubben er til enhver tid underlagt 3F Kastrup afd. Samt 3F Hovedforbunds love 

og bestemmelser. 3F Kastrup afd. 

Arbejdsudvalg kan til enhver tid overvære alle klubbens generalforsamlinger. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 25/2-2016 

 


