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Vedtægter for Uddannelseslederne af 2018  

 

1  Navn  

  

1.1.  Foreningens navn er Uddannelseslederne af 2018 – i daglig tale benævnt 

Uddannelseslederne.  

  

1.2.  Foreningen har hjemsted i Københavns kommune.  

  

2.  Formål og virke  

  

2.1.  Uddannelseslederne af 2018 er en partipolitisk uafhængig forening og har til 

formål at:  

a. Sikre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår og varetage deres økonomiske, 

tjenstlige og pædagogiske interesser  

b. Arbejde for udvikling af uddannelser, undervisning, vejledning og 

beskæftigelsesområde og sikre almene og erhvervsrettede 

uddannelsesmuligheder af høj kvalitet for alle unge og voksne.  

  

2.2.  Foreningen er medlem af Koordinationsudvalget for Uddannelsesforbundet 

og Uddannelseslederne af 2018 og er herigennem medlem af Lærernes 

Centralorganisations Lederforum.  

  

3.   Fagligt område  

  

3.1.  Foreningen organiserer ledere og visse konsulentgrupper inden for den 

almene og erhvervsrettede ungdoms- og voksenundervisning og inden for 

beskæftigelsesområdet.  

  

3.2.  Bestyrelsen fastlægger i et bilag til vedtægterne en afgrænsning af foreningens 

medlemsgrupper.  

  

4.  Medlemmer  

  

4.1.  Foreningen har almindelige medlemmer, særlige medlemmer og 

seniormedlemmer.  

  

4.2.  Som almindelige medlemmer optages ledere og visse konsulentgrupper, der 

er ansat i stillinger, som foreningen har – eller søger at opnå – aftale-og 

forhandlingsret for.  

  

4.3.  Almindelige medlemmer, der bliver arbejdsledige, fortsætter 

medlemskabet som almindelige medlemmer.  
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4.4.  Almindelige medlemmer, der modtager efterløn eller pension og lignende, og 

som ikke er erhvervsaktive, kan fortsætte medlemskabet som 

seniormedlemmer.  

  

4.5.  Seniormedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret til foreningens 

generalforsamling og bestyrelse, og de kan ikke deltage i urafstemninger om 

aftale- og overenskomstresultater. Seniormedlemmer har ikke adgang til 

juridisk og økonomisk støtte. De kan deltage i foreningens arrangementer og 

benytte foreningens medlemstilbud. 

   

4.6.  Som særlige medlemmer optages:  

• bibeskæftigede ledere og konsulenter, som har hovedbeskæftigelse uden 

for foreningens faglige område, og som ikke ønsker almindeligt 

medlemskab, og  

• personer med særlig tilknytning til foreningen uden adgang til 

almindeligt medlemskab.  

  

4.7.  Særlige medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret til foreningens 

kompetente organer. Særlige medlemmer kan ikke deltage i urafstemninger 

om aftale- og overenskomstresultater. Særlige medlemmer har ikke adgang til 

juridisk og økonomisk støtte.  

  

5.  ADGANG TIL JURIDISK OG ØKONOMISK STØTTE  

  

5.1.  Der ydes kun juridisk og økonomisk støtte til almindelige medlemmer, som 

ikke er i kontingentrestance og i anledning af begivenheder, som har fundet 
sted, efter at medlemmet er indmeldt i foreningen. Bestyrelsen kan i særlige 
tilfælde dispensere herfra.  

  

5.2.  Finder indmeldelse som almindeligt medlem sted senere end 3 måneder 

efter, at vedkommende har opnået ret til medlemskab, indtræder 

adgangen til at opnå juridisk og økonomisk støtte først efter 3 måneders 

medlemskab. Tilsvarende regler finder anvendelse ved genindmeldelse. 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere herfra.  

  

6.  Medlemskab og betingelser  

  

6.1.  Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat.  

  

6.2.  Bestyrelsen påser, at betingelserne for medlemskab er opfyldt og afgør 

tvivlsspørgsmål om retten til medlemskab.  

  

6.3.  Indmeldelsen er gyldig, når den er skriftligt bekræftet af foreningens 

sekretariat.  

  

6.4.  Nye medlemmer er kontingentfrie de første 3 måneder efter ansættelsen. 

  

6.5.  Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til foreningens sekretariat med 

1 måneds varsel til udgangen af en måned. Udmeldelse kan dog ikke ske, hvis 

der er varslet en lovlig konflikt på medlemmets overenskomstområde.  
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6.6.  Hvis medlemskontingentet ikke er betalt senest 2 måneder efter forfald, kan 

bestyrelsen slette medlemmet på grund af restance. Ved genoptagelse skal 

restancen betales.  

  

6.7.  Et medlem, der forsætligt overtræder foreningens vedtægter eller groft 

modarbejder foreningens formål og interesser, kan efter bestyrelsens 

beslutning ekskluderes af foreningen.  

  

6.8.  Den ekskluderede kan forlange sagen behandlet på den førstkommende 

generalforsamling, hvortil vedkommende har adgangs- og taleret under 

sagens behandling.  

  

6.9.  Et medlem, der er blevet ekskluderet, kan genoptages af bestyrelsen.  

  

7.  Generalforsamlingen  

  

7.1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den består af de 

almindelige medlemmer. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. 

Seniormedlemmer og særlige medlemmer kan deltage uden taleret.  

  

7.2.  Der afholdes generalforsamling i ulige år i tredje kvartal – første gang i 2019.  

  

7.3.  Indkaldelse, indeholdende tid, sted og dagsorden, skal ske med mindst 2 

måneders varsel.  

  

7.4.  Indkaldelsen offentliggøres på foreningens hjemmeside og ved e-mail til 

medlemmerne.  

  

7.5.  Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent  

2. Vedtagelse af forretningsorden  

3. Bestyrelsens beretning  

4. Regnskab  

5. Indkomne forslag  

6. Fastsættelse af kontingent  

7. Beslutning om opdeling af generalforsamlingen i landsforeninger  

8. Valg af formand  

9. Valg af næstformand  

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer   

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen  

12. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter  

13. Eventuelt  

  

7.6  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til 

sekretariatet senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan 

kun fremsættes af almindelige medlemmer.  
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7.7. Bestyrelsens beretning samt de forslag, der skal behandles under  

dagsordenens enkelte punkter, herunder regnskab med revisorpåtegning, skal 

offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger før 

generalforsamlingens afholdelse.  

 

7.8.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når dirigenten har konstateret, at 

indkaldelsen og dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne.  

  

7.9.  Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet fremgår 

af vedtægterne. Medlemmerne har én stemme hver. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt.  

  

7.10.  Sekretariatet udarbejder referat af generalforsamlingen. Referatet 

underskrives af dirigenten og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 

1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.  

  

7.11.  Generalforsamlingen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, herunder 

regler om stemmeudvalg.  

  

7.12.  For dækning af udgifter i forbindelse med generalforsamlingen gælder de af 

bestyrelsen fastsatte regler.  

  

8.  Ekstraordinær generalforsamling  

  

8.1.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller begæres 

indkaldt af 1/10 af foreningens almindelige medlemmer med skriftligt 

motiveret dagsorden.  

  

8.2.  Indkaldelsen og den skriftligt motiverede dagsorden skal offentliggøres på 

foreningens hjemmeside og ved e-mail til medlemmerne senest 2 uger før 

generalforsamlingens afholdelse. Hvis den ekstraordinære generalforsamling 

indkaldes efter begæring, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær 

generalforsamling snarest muligt efter, at begæringen er modtaget. 

Generalforsamlingen skal være afholdt senest 2 måneder efter, at den er 

begæret indkaldt. Der ses herved bort fra juli måned.  

  

8.3.  I øvrigt følges reglerne for den ordinære generalforsamling.  

  

9.  Bestyrelsen  

  

9.1.  Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens højeste myndighed.  

  

9.2.  Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig 

generalforsamlingsperiode og består af formand, næstformand og 4 øvrige 

bestyrelsesmedlemmer.  
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9.3.   Ved valg af 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer gælder følgende:  

a. Først foretages der særskilt valg til den/de landsforening(er), der skal 

sikres repræsentation i bestyrelsen. Jf. pkt. 9.5. underpunkt. a.  

b. Dernæst foretages der valg til eventuelt overskydende pladser i bestyrelsen  

c.   Hvert medlem af generalforsamlingen har et antal stemmer svarende til det 

antal kandidater, der skal vælges. Skal der vælges mere end én kandidat 

gælder, at der højst kan sættes én stemme pr. kandidat.  

9.4.  Generalforsamlingen beslutter en opdeling af generalforsamlingens medlemmer 

i landsforeninger. Opdelingen af landsforeninger sker iht. løn- og 

ansættelsesforhold og lovgivning og iht. data i foreningens medlemsdatabase. 

Der skal være 3-6 landsforeninger.   

  

9.5.  Bestyrelsen sammensættes ud fra følgende regler:  

a. Alle landsforeninger skal være repræsenterede i bestyrelsen   

b. Formand og næstformand skal komme fra 2 forskellige landsforeninger  

c. En landsforening må højst have 2 medlemmer af bestyrelsen  

d. Poster, som ikke kan besættes af en landsforening, overgår til andre 

landsforeninger. Kun hvis det ikke er muligt at overholde pkt. c., kan pkt.  

c fraviges  

9.6.  Generalforsamlingen vælger et antal suppleanter fra hver landsforening 

svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, landsforeningen har i 

bestyrelsen. Skal der vælges mere end én suppleant, vælges disse i prioriteret 

rækkefølge – suppleanterne indtræder i bestyrelsen i den nævnte rækkefølge, 

hvis et bestyrelsesmedlem fra landsforeningen fratræder. Ved valg følges 

reglerne for valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer i pkt. 9.3., underpunkt. c.  

  

9.7.  Hvis formanden og/eller næstformanden fratræder i løbet af valgperioden 

gælder følgende regler:  

 

a. Ved konstituering/valg af ny formand og/eller næstformand gælder, at 

posterne skal være besat af 2 forskellige landsforeninger.   

b. Fratræder formanden konstitueres næstformanden som formand frem til 

næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen suppleres med et nyt 

medlem og konstituerer sig herefter med en ny næstformand  

c. Fratræder næstformanden suppleres bestyrelsen med et nyt medlem og 

konstituerer sig herefter med en ny næstformand.   

d. Den indkaldte suppleant kommer fra den landsforening, som den afgående 

formand/næstformand tilhører  

e. Hvis der af de to pågældende poster er sket fratræden af begge 

generalforsamlingsvalgte, skal bestyrelsen – udover konstitueringer og 

indkaldelse af suppleanter - snarest muligt indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling med valg til de vakante poster  
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9.8.  Hvis der i løbet af generalforsamlingsperioden opstår nye løn- og 

ansættelsesforhold og lovgivning, som en gruppe af medlemmer omfattes af, 

kan en ekstraordinær generalforsamling beslutte, at der for den pågældende 

medlemsgruppe oprettes en ekstra landsforening, og hvor generalforsamlingen 

vælger et ekstra øvrigt bestyrelsesmedlem fra den pågældende landsforening.  

Denne midlertidige udvidelse af bestyrelsen gælder frem til førstkommende 

ordinære generalforsamling.  

  

9.9.  Bestyrelsen afholder møde efter formandens beslutning eller efter begæring fra 

mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Mødet skal være afholdt senest 1 måned 

efter modtagelse af begæringen.  

  

9.10.  Møderne indkaldes normalt med mindst 1 uges varsel med angivelse af en 

foreløbig dagsorden. Den endelige dagsorden udsendes inden mødet.  

  

9.11.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til 

stede ved mødets begyndelse. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 

Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens - 

stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

10.  Stillingtagen til aftale- og forhandlingsresultater  

  

10.1.  Foreningens stillingtagen til forhandlingsresultater om kollektive aftaler og 

overenskomster afgøres ved skriftlig og hemmelig urafstemning.  

  

10.2.  I urafstemningen deltager de almindelige medlemmer ansat inden for det 

pågældende aftale- og overenskomstområde. Ledige medlemmer stemmer 

inden for det område, hvor de sidst har haft hovedbeskæftigelse.  

  

10.3.  Et forhandlingsresultat er forkastet, såfremt der er flere nej- end ja-stemmer.  

  

10.4.  Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for urafstemningens 

gennemførelse.  

  

10.5.  Bestyrelsen kan beslutte, at foreningens stillingtagen til forhandlingsresultater 

kan ske ved deltagelse i tværgående urafstemninger afholdt inden for de 

forhandlingsfællesskaber og –områder, som foreningen er tilsluttet.  

  

11.  Kontingent, regnskab og sekretariat  

  

11.1.  Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingent på baggrund af en 

orientering om budget for hele generalforsamlingsperioden.  

Generalforsamlingen fastsætter et nedsat kontingent for seniormedlemmer og 

særlige medlemmer. Generalforsamlingen kan fastsætte et nedsat kontingent 

for ledige og deltidsbeskæftigede medlemmer.  
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11.2.  Bestyrelsen kan fastsætte særlige regler om kontingent og øvrige 
medlemsvilkår for medlemmer, der er dobbeltorganiserede i henhold til en 

grænse- eller samarbejdsaftale mellem foreningen og en anden faglig 

organisation.  

  

11.3.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Generalforsamlingen godkender 

regnskaberne. 

  

11.4.  Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningens regnskab føres i 

overensstemmelse med god regnskabsskik og fastsætter regler om 

udbetalinger og midlernes anbringelse.  

  

11.5.  Regnskabet revideres af 2 kritiske revisorer, der vælges på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen kan beslutte, at regnskabet også revideres af 

en statsautoriseret revisor.  

  

11.6.  Revisorerne kan til enhver tid foretage kasseeftersyn. Meddelelser om sådanne 

eftersyn skal tilføres revisionsprotokollen.  

  

11.7.  Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

Bestyrelsen kan give formanden, næstformanden eller sekretariatet 
underskriftbemyndigelse. Ved optagelse af lån og køb af fast ejendom tegnes 

af foreningen af hele bestyrelsen.  

  

11.8.  Bestyrelsen ansætter/tilkøber sekretariatsbistand. Formanden koordinerer i 

samarbejde med sekretariatet den daglige drift. 

  

12.  Vedtægter, optagelse af/sammenlægning med andre organisationer og 

opløsning  

  

12.1.  Beslutning om vedtægtsændring tages af generalforsamlingen med mindst 2/3 

flertal af de afgivne, gyldige stemmer.  

  

12.2.  Beslutning om at sammenlægge foreningen med andre lederorganisationer 

tages af generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal af de afgivne, gyldige 

stemmer.  

  

12.3.  Ved optagelse af andre organisationer gælder følgende:  

• Optagelse besluttes af bestyrelsen med tilslutning fra 2/3 af bestyrelsens 

medlemmer  

• Ved optagelse kan bestyrelsen beslutte, at den nye organisation bliver 

en landsforening, som udpeger et ekstra øvrigt bestyrelsesmedlem. 

Denne midlertidige udvidelse af bestyrelsen gælder frem til 

førstkommende ordinære generalforsamling  
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12.4.  Foreningen kan kun opløses ved beslutning på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger.  

a. Begge generalforsamlinger indkaldes samtidigt og med mindst 2 

måneders varsel  

b. Mellem den første og anden generalforsamling skal der være mindst 1 

måned og højst 2 måneder   

c. På den første generalforsamling skal opløsningen besluttes med mindst  

2/3 flertal af de afgivne, gyldige stemmer  

d. På den anden generalforsamling skal opløsningen besluttes ved simpel 

stemmeflerhed. Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse 

af foreningens midler.  

  

 

 

  

Således vedtaget på generalforsamlingen i Uddannelseslederne den 21. september 2021 

  

  

________________________    

Dirigent Peter Cort 

 

 

 

 

 

 

 

     


