
 

 

 
VEDTÆGT FOR LOKALKLUB 13 

under DMs Universitetslærerlandsklub 
 
Lokalklub 13 dækker følgende institutioner: GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for 
Danmark og Grønland 
 
 
§ 1. 
Lokalklubben virker inden for rammerne af Universitetslandsklubbens vedtægter. 
 
§ 2. 
Lokalklubben omfatter medlemmer af DMs Universitetslærerlandsklub (ULA), der har 
hovedbeskæftigelse ved GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland 
§ 3. 
Lokalklubbens formål er at styrke sammenholdet mellem medlemmerne og varetage deres 
interesser i forhold til arbejdspladserne, ULA og DMs ledende organer. 
Associerede medlemmer informeres og kan deltage i lokalklubbens møder på lige fod med ordinære 
medlemmer (dog uden stemmeret).  
 
§ 4. 
Lokalklubben ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer og op til et antal, der modsvarer 
antallet af arbejdspladser. Bestyrelsen vælges ved direkte valg af og blandt klubbens ordinære 
medlemmer, jvf. DMs vedtægter §§ 8 og 9. 
 
stk. 2. 
Lokalklubbens eventuelle medlem(mer) af og suppleant(er) til DMs repræsentantskab skal være 
medlem(mer) af lokalklubbestyrelsen. 
 
stk. 3. 
Bestyrelsen udpeger en formand blandt sin midte. Formanden koordinerer bestyrelsens arbejde og 
er hovedansvarlig for kontakten til DM. 
 
§ 5. 
Valg af lokalklubbens bestyrelse inkl. evt. repræsentantskabsmedlem(mer) foranstaltes af den 
afgående bestyrelse. Valget skal sikre hvert ordinært medlem direkte valgret og valgbarhed.  
 
stk. 2. 
Lokalklubbestyrelsen vælges for samme 2-årige periode som ULA's bestyrelse, jfr. DMs vedtægt § 12, 
stk. 2. 
 
stk. 3. 
Lokalklubbestyrelsen indkalder mindst én gang om året til generalforsamling med 14 dages varsel. 
Indkaldelsen, som skal indeholde en dagsorden, kan være elektronisk til alle medlemmer eller kan 
ske ved opslag i Magisterbladet. 
 
§ 6. 
Ved valg til DMs repræsentantskab og til ULA's bestyrelse kan lokalklubben indgå i et 
repræsentationsområde med en anden/flere andre lokalklubber efter beslutning i bestyrelsen for 
ULA. 
 
stk. 2. 
De enkelte repræsentationsområders mandattal beregnes hvert andet år i forbindelse med 
udskrivningen af valg til repræsentantskabet, jfr. DMs vedtægt § 14, stk. 2 og ULA's vedtægt §4. 



 

 

 
stk. 3. 
Repræsentationsområdets medlem(mer) af og suppleant(er) til DMs repræsentantskab vælges af og 
blandt lokalklubbens ordinære medlemmer, jvf. ULA's vedtægter. 
 
stk. 4. 
Repræsentationsområdets medlem(mer) af ULA's bestyrelsen vælges blandt dets repræsentanter af 
områdets lokalklubbestyrelse. 
 
§ 7. 
Lokalklubbestyrelsen udøver sit arbejde i samarbejde med lokalklubbens tillidsrepræsentanter i 
henhold til gældende tillidsrepræsentantregler og -aftaler. 
 
stk. 2. 
Bestyrelsen kan indkalde til tillidsrepræsentantmøder og medlemsmøder, normalt med mindst 8 
dages varsel. 
 
stk. 3. 
På sådanne møder kan vedtages udtalelser og henstillinger, der af bestyrelsen videregives til ULA's 
bestyrelse, Sektorbestyrelsen eller DMs hovedbestyrelse. 
 
stk. 4. 
Bestyrelsen orienterer gennem mødereferater m.v. dels ULAB, dels lokalklubbens 
tillidsrepræsentanter og deres suppleanter samt kontaktpersoner og formænd for 
arbejdspladsklubbestyrelser om forhold af væsentlig betydning. 
 
§ 8. 
Forslag til ændring af lokalklubbens vedtægt behandles først på et fællesmøde mellem 
lokalklubbestyrelsen og tillidsrepræsentanterne og efterfølgende på en blandt alle medlemmer af 
lokalklubben lovligt 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 
medlemmerne. 
 
stk. 4 
Således vedtagen vedtægt forelægges - efter behandling i landsklubbestyrelsen - Sektorbestyrelsen 
til godkendelse. 
 
Vedtaget ved urafstemning blandt lokalklubbens medlemmer d. 20. november 2007 og godkendt af 
Sektoren for Videregående uddannelse og Forskning den 24. januar 2008. 
Konsekvensrettelser foretaget og godkendt i ULAB den 21.8.2013 og i FOVU den 3.9.2013 
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