Vedtægter
for

En selvstændig brancheklub under
3F Transport, Logistik & Byg, Sommervej 5, 8210 Aarhus V

§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er Bybusklubben Aarhus. Klubben er stiftet den 4. september 2007, og har
hjemsted hos 3F Transport, Logistik & Byg, Sommervej 5, 8210 Aarhus V.
§2 Klubbens formål
1. At skabe sammenhold mellem kollegaer, fagligt som socialt.
2. At debattere og forbedre arbejdsforholdene på arbejdspladsen.
3. At udbrede kendskabet til overenskomst og lokalaftaler og forbedre disse.
4. At tilskynde uorganiserede kollegaer til medlemskab i 3F Transport, Logistik & Byg.
5. At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne.
6. At igangsætte og støtte sociale arrangementer og samvær for klubbens medlemmer.
7. At afholde udgifter til det bestyrelsen beslutter er til fordel for medlemmerne.
8. At støtte tillidsrepræsentanterne i deres arbejde og medvirke til kammeratskab samt
opretholde en fordragelig omgangstone, med og blandt kollegaer på arbejdspladsen.
§ 3 Medlemskab, stemmeret og ytringsfrihed
Buschauffører, der udfører buskørsel i 3F TLB's område og som er medlem af 3F TLB, er ifølge
afdelingens vedtægter og 3F Faglig Fælles Forbund's love, automatisk medlem af klubben.
Alle medlemmer har stemmeret med 1 stemme på generalforsamlingen og der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Ethvert medlem har på medlemsmøder, generalforsamlinger og til bestyrelsen, ret til at
fremkomme med ytringer af såvel faglig som social art.
Emner af faglig art som har indflydelse på chaufførernes hverdag, optages til debat og
forelægges tillidsrepræsentanterne.
§ 4 Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 personer som er valgt for 2 år ad gangen + de til
enhver tid lovligt valgte tillidsrepræsentanter, hos busselskaber der udfører bybuskørsel i
Aarhus Kommune, valgt på garageanlæggene Jegstrupvej i Hasselager, Munkevejen i Tilst
samt Stokagervej, Risskov.
I I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Hvert år
vælges 2 bestyrelsesmedlemssuppleanter, 1 bilagskontrollant og 1
bilagskontrollantsuppleant, alle for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på førstkommende
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Ved afstemninger i klubbens bestyrelse hvor der opstår stemmelighed, er formandens
stemme afgørende.
Intet medlem af bestyrelsen kan alene indgå aftaler, som er økonomisk eller på anden
måde bindende for klubben og dens medlemmer.
Bestyrelsessuppleanter indkaldes til bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.
Forretningsorden til bestyrelsesmøder fastsættes af bestyrelsen, og alle nødvendige
mødeudgifter i forbindelse med klubarbejdet afholdes af klubben.

§ 5 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang om året, og indkaldelse skal med mindst 21 dages
varsel ved opslag på www.bybusklubben.dk, evt. også med opslag hos busselskaberne samt notits i 3F
TLB’s medlemsblad. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af april måned. Formanden
fremlægger bestyrelsens beretning der nøje beskriver klubbens aktiviteter og andet som har været
klubben vedkommende i årets forløb.
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent/er
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Godkendelse af dagsordenen og forretningsorden
5. Bestyrelsens beretning v. formanden
6. Fremlæggelse af klubbens regnskab v. kassereren
7. Fastsættelse af klubkontingent
8. Indkomne forslag til bestyrelsen
9. Valg til bestyrelsen
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
12. Eventuelt (orienteringspunkt, her kan intet besluttes)
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle dens anliggender og afgør alt ved
simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed forkastes forslaget.
Beslutninger taget på lovligt indvarslede generalforsamlinger, er gældende for klubben og
dens medlemmer uanset de fremmødtes antal.
Afstemninger kan afgøres ved håndsoprækning, men skal foregå skriftligt, hvis blot ét af
medlemmerne ønsker det. Personvalg med mere end én kandidat, skal afholdes skriftligt.
Opnås stemmelighed ved personvalg foretages omvalg. Opnås også stemmelighed ved
omvalget, afgøres valget ved lodtrækning, som foretages af dirigenten.
Forretningsorden til generalforsamlingen fastsættes af bestyrelsen, godkendes af
generalforsamlingen og skal være til stede på generalforsamlingen.
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, såfremt et flertal i
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 1/3 af medlemmerne til klubformanden fremsender
en skriftlig begæring herom, vedlagt dagsorden.
Såfremt mindre end 2/3 af de underskrevne giver møde på den ekstraordinære
generalforsamling, kan bestyrelsen afvise denne.
I øvrigt gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling.
Alle medlemmer har stemmeret med 1 stemme på den ekstraordinære generalforsamling og
der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

