Vedtægter for
SKRÆDDERLAUGET I KJØBENHAVN

2

§ 1.
Laugets navn er Skrædderlauget i Kjøbenhavn.
1. Laugets formål er:
§ 2.
a) At samle fagfæller til varetagelse af fælles interesser.
b) Ved tilvejebringelse af overenskomster med arbejdstagerorganisationer at sikre ordnede
forhold.
2. Medlemmerne.
§ 3.
Hvem kan optages:
A medlemskab - aktivt medlemskab.
Som medlem kan optages enhver, som har svendebrev som dame- eller herreskrædder og
samtidig har forretning eller selvstændig virksomhed indenfor branchen. Det samme gælder hvis
man har freelance virksomhed indenfor samme fag.
b. Beklædningshåndværkere, som er uddannet på de tekniske skoler, kan optages, hvis de har
selvstændig virksomhed.
c. Beklædningsdesignere med kvalificeret uddannelse. Skrædderuddannelse, produktudvikleruddannelse, konfektionsassistentuddannelse, konstruktøruddannelse med forretning eller
selvstændig virksomhed.
d. Teaterskræddere kan optages, da de ofte arbejder freelance.
e. Modister/hattemagere og buntmagere,, såfremt de har en uddannelse og har selvstændig
virksomhed.
B medlemskab - seniorer
Når et aktivt medlem pensioneres overgås til B medlemskab, med samme rettigheder som Amedlemmer men med nedsat kontingent.
C medlemskab - passive medlemmer
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A-medlemmer der ikke længere har virksomhed, og er arbejdsgiver indenfor beklædningsbranchen, men stadig ønsker at være medlem af Skrædderlauget samt personer indenfor beklædningsbranchen, der ønsker at indgå i Skrædderlaugets arbejde beskrevet i § 2a.
D medlemskab - Støttemedlemskab
Enkeltpersoner eller firmaer der har tilknytning til faget, og som ønsker at støtte Skrædderlauget i
deres arbejdet beskrevet i § 2a.
Fonden for Skrædderlaugets Legater
Det er kun A og B medlemmer der kan søge legater fra Fonden for Skrædderlaugets Legater,
medmindre de opfylder Fondens andre krav.
Skrædderlaugsmøder
Bestyrelsen for Skrædderlauget beslutter hvilke møder C og D medlemmer skal deltage i.
Hvem kan ikke optages:
Som medlemmer kan ansøgere
▪
▪

der er medlem af 3F eller lignende foreninger
uden uddannelse fra en mester, teknisk skole eller en anerkendt og SU-godkendt skole

IKKE optages
Optagelse:
Ansøgning skal sendes til oldermanden og ansøgningsskema rekvireres hos oldermanden eller fra
sekretariatet.
Godkendelse:
Bestyrelsen i Skrædderlauget i Kjøbenhavn har til opgave at tage stilling til ansøgerens begæring
og afgøre om ansøgeren kan optages som medlem.
Medlem kan optages:
Der gives skriftlig besked til ansøgeren om at vedkommende er godkendt og han/hun bliver
inviteret til optagelse ved næste laugsmøde. Her får det nye medlem overrakt laugets diplom og
budt velkommen af de andre medlemmer.
Diplomets placering
Diplomet må kun ophænges i et forretningslokale, som benyttes af medlemmet eller i
hans/hendes privat bolig. Diplomet skal tilbageleveres til lauget ved en evt. udtrædelse af lauget.
Hvis diplomet ikke tilbageleveres til lauget senest 14 dage efter officiel udmeldelsesdato,
fremsendes faktura på kr. 5.000,- kr.
Ønsker man at beholde diplomet som minde, kan man mod et gebyr på kr. 200,- få påstemplet
”udtrådt af lauget pr: (dato)”, hvorefter diplomet kan beholdes.
Ovennævnte gælder ikke ved et medlems dødsfald.
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Indmeldelsesgebyr
Ved optagelsen betales kr 500,00
Kontingent
Kontingentet for medlemskab betales kvartalsvis og fastsættes på generalforsamlingen for det
kommende år.
Medlemskab i bero
Ønsker et medlem at sætte sit medlemskab i bero for en periode, kan bestyrelsen efter skriftlig
ansøgning bevilge dette. Bero af medlemskab er tidsbegrænset, men kan fornys, og års
kontingentet fastslås til at være det til enhver tid gælden kvartaltskontingent.
Medlemmet vil ikke kunne vælges til bestyrelsen og har ikke stemmeret til generalforsamlinger.
§ 4.
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til Oldermanden med 3 måneders varsel. Undlader et medlem at
betale forfalden medlemsbidrag for 2 kvartaler, mister han sine medlemsrettigheder og slettes
som medlem, men er desuagtet pligtig ud over det resterende kontingent at betale bidrag til det
tidspunkt, til hvilket han/hun efter lovlig udmeldelse kunne være udtrådt.
§ 5.
Eksklusion
Eksklusion af et medlem kan ske efter generalforsamlings beslutning, når 2/3 af de afgivne
stemmer er for eksklusionen. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer, kan kun genoptages
ifølge generalforsamlings beslutning, når 2/3 af de afgivne stemmer er for optagelsen.
§ 6.
Æresmedlemmer
Generalforsamlingen kan efter forslag af bestyrelsen udnævne æresmedlemmer, der er
kontingentfri.
3. Bestyrelsen.
§ 7.
Sammensætning
Til at varetage Laugets anliggender vælges på den ordinære generalforsamling en bestyrelse,
bestående af 5-7 medlemmer.
Bestyrelsen består af Oldermand og Viceoldermand samt 3-5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig ved et bestyrelsesmøde snarest muligt efter generalforsamlingen
2-3 bestyrelsesmedlemmer afgår årligt efter tur, men kan genvælges.
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Samtidig kan der vælges 2 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant.
Skrædderlauget tegnes i alle forhold af Oldermand eller Viceoldermand alene.
Det er kun A og B medlemmer der kan vælges til Skrædderlaugets bestyrelse.

§ 8.
Inhabilitet
Når et af bestyrelsens medlemmer er forhindret i at fungere, enten på grund af forfald eller på
grund af, at han anses for inhabil, fordi sagen vedrører hans personlige interesser, træder efter
bestyrelsens kaldelse en af suppleanterne til.
§ 9.
Beslutning
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er til stede.
Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør Oldermandens stemme
udslaget.
§ 10.
Skrædderlauget i Kjøbenhavn er en arbejdsgiver/mesterorganisation og repræsenterer sig selv
som sådan, både overfor de faglige organisationer og andre arbejdsgiverorganisationer.
Skrædderlauget i Kjøbenhavn kan aldrig tilsluttes en faglig organisation, da de altid vil være
modparten.
Men derimod kan man ved en beslutning på laugets generalforsamling tilslutte sig en anden
arbejdsgiverorganisation, hvis der er brug for en udvidet ekspertise.
Til overenskomstforhandlinger og evt. faglige spørgsmål kan der indkaldes ekspertbistand på
området. De er så pligtige til at deltage i de møder der er nødvendige for sagens afklaring og
overenskomst.
§ 11.
Økonomi
Bestyrelsen er ulønnet, dog kan Oldermanden oppebære honorar.
Der kan antages fornøden lønnet medhjælp.
De til Laugets administration nødvendige udgifter afholder bestyrelsen af Laugets kasse.
Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at der føres nøjagtigt regnskab, og at Laugets midler
forvaltes på betryggende måde, ligeledes at der findes godkendt referat af bestyrelsesmøder.
§ 12.
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4. Generalforsamlinger
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i Laugets anliggender. Den ordinære
generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned.
Den indkaldes med 14 dages varsel ved meddelelse til ethvert medlem samt en dagsorden med
punkterne:
1. Oldermandens beretning.
2. Revideret regnskab for Lauget.
3. Valg.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Eventuelt.
Det er kun A og B medlemmer der kan deltage i generalforsamlingen.
§ 13.
På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om Laugets virksomhed i det
forløbne år og fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab samt status. Valg af
bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter foretages.
§ 14.
På enhver generalforsamling kan kun tages beslutning om de på dagsordenen opførte sager. Alle
forslag, der ønskes behandlede på den ordinære generalforsamling, indgives skriftligt til
Oldermanden og kan kun fordres optaget på dagsordenen, når de er indgivet senest 10 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
§ 15.
På generalforsamlingen er medlemmerne kun stemmeberettigede ved personlig nærværelse eller
ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Et enkelt medlem kan dog højst afgive 1 stemme ud
over sin egen. Oldermanden leder forhandlingerne, dog kan han/hun overdrage dette hverv til en
af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af Lauget.
§ 16.
Almindelige sager afgøres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.
Til loves vedtagelse, forandring eller ophævelse fordres 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 17.
De på generalforsamlingen fattede beslutninger indføres i Laugets protokol og underskrives af de
tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen og dirigenten.
Til den nævnte protokol fremlægges samtlige til bestyrelsen indgåede begæringer, skrivelser,
andragender m.v. med tilhørende bilag. I det samme indføres de beslutninger, der tages af
bestyrelsen m.v.
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§ 18.
Ekstraordinær generalforsamling
sammenkaldes af bestyrelsen, når den finder det fornødent, eller når mindst 1/5 af Laugets
medlemmer begærer dette skriftligt og med nøjagtig angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Den
skal da afholdes senest 3 uger efter begæringens indgivelse. Den indvarsles ved meddelelse til
ethvert medlem. Den kan indkaldes med så kort varsel, som bestyrelsen skønner rigtigt.
Det er kun A og B medlemmer der kan deltage i ekstraordinære generalforsamlinger.

5. Arbejdsforhold.
§ 19.
Ethvert A medlem er forpligtet til at betale arbejdsløn efter den af Lauget vedtagne priskurant og
er underkastet de priskuranten vedføjede bestemmelser.
Intet A medlem af Lauget er berettiget til at indgå overenskomster eller træffe underhåndsaftaler
med nogen lokal arbejderklub eller med enkelte arbejdere om arbejdsløn eller arbejdstid, som
strider imod eller ikke har hjemmel i den til enhver tid gældende priskurant, eller hvorved
arbejdsvederlaget på anden måde forøges.
Ethvert krav i så henseende, som fremkommer fra arbejderne, skal uopholdelig meldes til Laugets
bestyrelse, der er forpligtet til straks at indlede de nødvendige forhandlinger og varetage det
pågældende medlems interesser.
Det er kun A medlemmer der er omfattet og pålagt af følge Skrædderlaugets overenskomst med
3F.
§ 20.
Den for ugearbejdere til enhver tid gældende normalløn må ikke i noget tilfælde forhøjes uden
forud indhentet samtykke fra Laugets bestyrelse.
§ 21.
Når en arbejder hos et A medlem gør sig skyldig i brud på overenskomster eller stiller fordringer,
som ikke har hjemmel i den pågældende priskurant og dens vedtægter, eller erklærer, at arbejdet
agtes nedlagt, eller forlader arbejdet på grund af, at han/ hun ikke kan få uberettigede krav
opfyldt, er A medlemmet pligtig til uopholdelig at underrette Oldermanden derom, og bestyrelsen
er da pligtig til at intervenere.
Kan stridsspørgsmål mellem laugsmedlemmet og dettes arbejdere ikke bilægges ved bestyrelsen
mægling, henvises sagen til afgørelse efter “Regler for behandling af faglig strid”.
Bestyrelsen har ret til, såvel under forannævnte omstændigheder som andre forhold, at udstede
påbud eller forbud, som laugsmedlemmerne er pligtige under ansvar efter § 22 at rette sig efter.
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Vil et medlem ikke underkaste sig bestyrelsens afgørelse, skal han/hun inden 8 dage kræve
spørgsmålet bragt for en i overensstemmelse med § 22 indvarslet generalforsamling.
§ 22.
For overtrædelse af de i disse love indeholdte bestemmelser og da navnlig de i §§ 19-21, derunder
påbud og forbud udstedte af bestyrelsen i henhold til § 21, kan der, hvor bødernes størrelse ikke
er særlig fastsat, af bestyrelsen, ikendes bøder fra kroner 50,00 til 5.000,00, som i
gentagelsestilfælde kan stige til kroner 10.000,00.
Bestyrelsens kendelse kan af den, hvem bøden er pålagt, fordres indanket for en
generalforsamling, når den pågældende inden en måned efter, at bestyrelsens afgørelse er ham
meddelt, fremsætter begæring derom.
På generalforsamlingen, der skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens fremsættelse, afgøres
sagen endeligt med almindelig stemmeflerhed. Den kan ikke indbringes for domstolene.
Alle bøder tilfalder Laugets kasse.
Bøder, der ikke erlægges inden 14 dage efter, at de er endelig ikendte, såvel som
kontingentrestancer og andre ydelser, der ikke betales rettidig, skal søges inddrevet ad retslig vej.
§ 23.
Disse love er vedtaget på generalforsamling den 9. oktober 2000.
Disse love er ændret ved generalforsamling den 8. marts 2004.
Disse love er ændret ved generalforsamlingen den 13. marts 2006.
Disse love er ændret ved generalforsamlingen den 23. april 2007.
Disse love er ændret ved generalforsamlingen den 14. april 2008
Disse love er ændret ved generalforsamlingen den 03. april 2017
Disse love er ændret ved generalforsamlingen den 14. maj 2018

