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Vedtægt for lokalklub 1 
 under DM’s Universitetslærerlandsklub 

 
 

Lokalklub 1 dækker følgende institutioner: Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet  
 
 
 
Lokalklubbens rammer 
§ 1. Lokalklubben virker inden for rammerne af Universitetslærerlandsklubbens vedtægter. 
 
§ 2. Lokalklubben omfatter medlemmer af DM’s Universitetslærerlandsklub, der har hovedbeskæftigelse 
ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet  
 
Alle medlemmer af Universitetslærerlandsklubben er medlem af en lokalklub (associerede medlemmer 
dog uden stemmeret), jvf. Universitetslærerlandsklubbens vedtægter. 
 
§ 3. Lokalklubbens formål er at styrke sammenholdet mellem medlemmerne og at støtte den interesse-
varetagelse der foregår ved tillidsrepræsentanternes indsats på arbejdspladserne, samt at varetage med-
lemmernes interesser i forhold til arbejdspladsen, Universitetslærerlandsklubben og til DM’s ledende or-
ganer. 
 
Associerede medlemmer informeres om lokalklubbens arbejde på lige fod med ordinære medlemmer, og 
kan deltage i lokalklubbens medlemsmøder uden stemmeret. 
 
 
Valg og konstituering 
§ 4. Lokalklubben ledes af en bestyrelse der vælges ved direkte valg af og blandt klubbens ordinære med-
lemmer jvf. DM’s vedtægter § 8 og 9 og tillidsrepræsentanterne. 
 
stk. 2. Lokalklubbens eventuelle medlem(mer) af og suppleant(er) til DM’s repræsentantskab skal være 
medlem(mer) af lokalklubbestyrelsen. 
 
stk. 3. Lokalklubbestyrelsen udpeger en formand, der koordinerer bestyrelsens arbejdsopgaver og er ho-
vedansvarlig for kontakten til DM. 
 
stk. 4. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger syv, konstituerer bestyrelsen sig med et forret-
ningsudvalg bestående af formanden og tre medlemmer, så vidt muligt valgt sådan at alle de fire institu-
tioner er repræsenteret.  
 
stk. 5. Lokalbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. 
 
§ 5. Valg foranstaltes af lokalklubbens bestyrelse. Valget skal sikre hvert ordinært medlem af klubben di-
rekte valgret og valgbarhed. 
 
stk. 2. Lokalklubbestyrelsen vælges for samme 2-årige periode som Universitetslærerlandsklubbens be-
styrelse jfr. DM’s vedtægt § 12 stk. 2. 
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Lokalklubbestyrelsens opgaver 
§ 6. Ved valg til DM’s repræsentantskab og til Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse kan lokalklub-
ben indgå i et repræsentationsområde med en anden/flere andre lokalklubber efter beslutning i besty-
relsen for Universitetslærerlandsklubben. 
 
stk. 2. De enkelte repræsentationsområders mandattal beregnes hvert andet år i forbindelse med ud-
skrivningen af valg til repræsentantskabet, jfr. DM’s vedtægt § 14, stk. 2 og Universitetslærerlandsklub-
bens vedtægt § 4. 
 
 
stk. 3. Repræsentationsområdets medlem(mer) af eller/og suppleant(er) til DM’s repræsentantskab væl-
ges af og blandt områdets lokalklubbestyrelser. 
 
stk. 4. Repræsentationsområdets medlem af Universitetslærerlandsklubbens bestyrelse vælges blandt 
dets repræsentanter af områdets lokalklubbestyrelse. 
 
§ 7. Lokalklubbens bestyrelse udøver i arbejde i samarbejde med den/de stedlige tillidsrepræsentanter i 
henhold til gældende tillidsrepræsentantregler og –aftaler. 
 
stk. 2. Er en arbejdsplads inden for lokalklubbens område uden fungerende tillidsrepræsentant, foran-
stalter bestyrelsen valg af en sådan. 
 
stk. 3. Bestyrelsen kan indkalde til tillidsrepræsentantmøder og medlemsmøder, normalt med mindst 8 
dages varsel. 
 
stk. 4. På sådanne møder kan vedtages udtalelser og henstillinger, der af bestyrelsen videregives til Uni-
versitetslærerlandsklubbens bestyrelse, Sektorbestyrelsen eller DM’s hovedbestyrelse. 
 
Vedtægtens ændring og godkendelse 
§ 8. Forslag til ændring af lokalklubbens vedtægt behandles først på et fællesmøde mellem lokalklubbe-
styrelsen og tillidsrepræsentanterne og efterfølgende på en blandt alle medlemmer af lokalklubben lov-
ligt indkaldt generalforsamling. 
 
stk. 2. Lokalklubbestyrelsen kan beslutte at udsende forslag til ændring af vedtægten til urafstemning 
blandt medlemmerne. 
 
stk. 3. Såfremt en tredjedel af lokalklubbens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom inden for en 
frist på 14 dage efter datoen for generalforsamlingen, udsendes vedtægten til urafstemning blandt med-
lemmerne. 
 
stk. 4. Således vedtagen vedtægt forelægges - efter behandling i landsklubbestyrelsen - Sektorbestyrel-
sen til godkendelse. 
 
 
§ 9. Vedtægten er vedtaget i lokalklubben den 21. sept. 2005 og godkendt af bestyrelsen for Sektoren for 
Forskning og Videregående Uddannelser den 25. januar 2006. 
Konsekvensrettelser foretaget og godkendt i ULAB den 21.8.2013 og i FOVU den 3.9.2013 
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