
 Vedtægter for Det Grønne Repræsentantskab  
 
§1 formål 
Foreningens formål er, at virke for at fremme medlemmernes løn-, trivsels-, miljø- og 
uddannelsesmuligheder samt arbejde for lige løn, for lige arbejde, uanset hvor i landet det 
udføres. 
Foreningen væsentligste opgave er at udgive et fagmagasin. Magasinet drives på 
baggrund af foreningens kontingentindtægter og ved salg af enkeltabonnementer og 
annonceindtægter. 
 
§2 medlemmer 
Foreningens medlemmer udgør 3F organiserede medlemmer beskæftiget under det 
grønne område. Foreningen omfatter både private og offentligt ansatte. 
Som medlem kan optages enkelt personer via personligt medlemskab eller der 
kan tegnes kollektivt medlemskab gennem en lokal 3F afdeling. 
For medlemskab betales et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen i 4 kvartal året 
forud.  
 
§3 ledelse 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, heraf foreningens formand og 
kasserer. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i perioden kan bestyrelsen tilforordne en ny 
repræsentant for den resterende del af valgperioden. 
 
Stk.2 
Bestyrelsen beslutter selv sin arbejdsform, Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden 
finder det fornødent, samt når krav fremsættes af et bestyrelsesmedlem. Dog skal der 
minimum én gang årligt afholdes et bestyrelsesmøde. 
 
§4 generalforsamling 
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggender. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med minimum 14 dages varsel ved 
annoncering i magasinet og på den hjemmeside der er tilknyttet magasinet. 
 
Stk. 2 
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i 1. eller 2. kvartal og som hovedregel i 
forbindelse med årsmødet for Den Grønne Landsbrancheklub. 
 
Stk.3 
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab 
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det 

godkendte regnskab. 
5. Valg af: 

a. formand 
b. Kasserer  



c. Bestyrelse 
d. Valg af 2 bilagskontrollanter og suppleanter 

 
Stk.4 
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen finder det 
nødvendigt, eller når mindst 3 af de kollektive 3F afdelinger skriftligt over for bestyrelsen 
fremsætter krav herom og samtidig vedlægger motiveret dagsorden for mødets afholdelse. 
 
Mødet skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er fremsat. Deltagerne skal senest 2 
uger før afholdelsen tilstilles dagsorden for mødet. De afdelinger eller personer, som har 
krævet mødet indkaldt, skal være til stede for at mødet har gyldighed. 
 
§5. Magasinet 
Magasinet udgives i et passende interval aftalt af bestyrelsen, dog ikke under 4 udgivelser 
årligt. 
Magasinet har en positiv afklaret holdning til LO fagbevægelsen, men er uafhængig af 
3F´s interesser. 
 
Stk.2 
Annoncer i magasinet må ikke være i strid med magasinets interesser.  
Den ansvarshavende redaktør står for udgivelsen af magasinet i samarbejde med 
journalister og redaktionsudvalget. 
Enkeltpersoner, organisationer og virksomheder der ikke hører under lovenes §2 kan  
Tegne abonnement på magasinet til en af bestyrelsen fastsatte pris og betingelser. 
 
Stk.3. 
Redaktionen består af bestyrelsen og magasinets tilknyttede journalister. 
Bestyrelsesformanden er ansvarshavende redaktør. Redaktionen kan tilforordne 
yderligere personer til redaktionen ad hoc eller for en hele valgperiode. 
 
Stk.4. 
Redaktionen beslutter selv sin arbejdsform, herunder frekvensen for afholdelse af 
redaktionsmøder. Dog skal der minimum én gang årligt afholdes et redaktionsmøde, hvor 
planlægningen for magasinets produktion aftales, og hvor hele redaktionen indkaldes. 
 
§6 økonomi  
Afregning af kontingent sker til foreningens kasserer 1. november. 
Indbetalingen skal ske gennem repræsentantskabets konto. Kassereren fremsender 
indbetalingskort til medlemmerne, og der betales for det gennemsnitlige antal tilmeldte 
medlemmer i perioden 1.oktober året forud og frem til 1. oktober i året.  
 
Stk.1 
Kassereren fører repræsentantskabets regnskab. Der skal føres regnskab over indtægter 
og udgifter. Beløb, udover en kontantbeholdning på 1.000,00 kr. indsættes i et anerkendt 
pengeinstitut. 
Stk.2 
Ved tilmelding til generalforsamlingen skal al skyldigt kontingent være betalt.  
 



Stk. 3 
Skal medlemmer af bestyrelsen udføre aktiviteter for foreningen, skal eventuelle 
rejseudgifter som ikke refunderes af andre, refunderes af foreningen.  
Foreningen yder som hovedregel ikke daglønstab. 
Der ydes kun tilskud til bestyrelsesgodkendte aktiviteter. 
 
Stk. 4 
Regnskabet revideres ved uanmeldt revision mindst 2 gange årligt.  
Finder bilagskontrollanterne at regnskabet er i uorden, skal dette straks meddeles 
formanden, som straks på forlangende skal have udleveret regnskaber, bankbøger, bilag 
og kontantbeholdning. 
 
Stk. 5. 
Regnskabsperioden følger kalenderåret. 
 
§6 udmeldelse 
En 3F afdeling eller enkeltperson kan udmelde sig med l års varsel til 
den l. januar, og skal forinden sin udtræden, have betalt eventuel gæld og kontingent til 
foreningen. 
 
§7 ophør 
Foreningens opløsning skal forelægges en ordinær og en ekstraordinær 
generalforsamling, på hvilken et forslag om opløsning skal vedtages med 2/3 majoritet af 
de afgivne stemmer. 
 
En eventuel formue skal ved opløsningen overdrages til almennyttige formål som er 
fastsat af generalforsamlingen. 


