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§ 1 - Formål.  

Faggruppens formål er at samle alle dagplejere, inden for af Forbundet Offentligt 
Ansatte, Frederikssund Afdelings område, for der igennem at fremme og varetage 
fælles interesser, at udbygge oplysningsarbejde og ved forhandling med kommunerne at 
blive repræsenteret sammen med sektoren og afdelingen. 

 
§ 2 - Medlemskab.  

Faggruppeklubben er underlagt Forbundet af Offentligt Ansatte, Frederikssund 
Afdeling, og er således under dennes love og vedtægter. 
Dagplejere under Frederikssund Afdeling er obligatorisk medlem af faggruppeklubben. 
Arbejdsledige, efterlønsmodtagere og pensionister kan forblive medlem af 
faggruppeklubben. 

 
§ 3 - Generalforsamling.  
Stk. 1  

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.  
Kun den kan forandre klubbens love. 

 
Stk. 2  

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest den 31. marts. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

 
Stk. 3  

Den ordinære generalforsamling skal varsles mindst 14 dage inden afholdelsen. 
 
Stk. 4  

Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen 
senest 8 dage forinden. 

 
Stk. 5  

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når 
mindst 1/3 af medlemmerne stiller krav herom. 
Hvis sådanne krav fremsættes, er de pågældende pligtige til samtidig over for 
bestyrelsen at fremsætte forslag til generalforsamlingens dagsorden, ligesom mindst 2/3 
af dem må give møde på  
generalforsamlingen og ved en ordfører redegøre for årsagen til denne indkaldelse. 

 
§ 4 Afstemning.  

Til lovændringer fordres mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
Alle andre beslutninger kan afgøres ved almindeligt stemmeflertal og ved 
håndsoprækning. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når blot et medlem 
fremsætter begæring herom. 
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§ 5 Bestyrelsen / Valg.  
Stk. 1  

Valget af klubformand gælder for 4 år og følger valget af sektorformand. 
 
Stk. 2  

Afgår en klubformand i utide, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling for valg 
af ny formand. 

 
Stk. 3  

Bestyrelsen udpeger selv blandt sin midte en næstformand. 
Udpegningen gælder for 4 år og følger valget af sektornæstformand. 

 
Stk. 4  

Bestyrelsen består af de til enhver tid siddende tillidsrepræsentanter for dagplejerne i 
kommunerne. 

 
Stk. 5  

De valgte tillidsrepræsentantsuppleanter træder ind som suppleanter for bestyrelsen. 
 
§ 6 Bestyrelsens virksomhed.  
Stk. 1  

Formanden for klubben fører klubbens korrespondance og leder, bistået af bestyrelsen, 
klubbens anliggender. 

 
Stk. 2  

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen på møder og generalforsamlinger. 
 
§ 7 Valg af tillidsrepræsentanter.  
Stk. 1  

Klubben skal medvirke til, at der på arbejdssteder, hvor bestemmelserne er opfyldt 
vælges tillidsrepræsentanter, samarbejdsudvalgsmedlemmer samt suppleanter for disse. 

 
Stk. 2  

Andre steder vælges kontaktpersoner. 
Alle valgene er gældende for 2 år. Genvalg kan finde sted. 

 
§ 8 Økonomi.  

Alle udgifter til arbejdet inden for klubben udredes af Forbundet af Offentligt Ansatte 
via den pædagogiske sektor. 


