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Afdelingens navn 
 
Afdelingens navn er Dansk El-Forbund Lillebælt, og afdelingskontoret er for tiden belig-
gende i Vejle kommune. 
 

§ 1  Afdelingens formål 
 
Afdelingens formål er at fremme medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse 
med forbundslovenes formålsparagraf.  
 

§ 2 Medlemmernes kollegiale pligter 

 
Medlemmerne er forpligtede til at gøre sig bekendt med forbundets og afdelingens love 
samt gældende klublove og efterleve disse kollegialt. 
Ukendskab til lovene skal i intet tilfælde kunne påberåbes som grundlag for erhvervelse 
af rettigheder eller fritagelse for pligter over for forbundet, afdelingen eller klubberne. 
 
A. 
Forbundet eller afdelingen er medlemmernes forhandlingsberettigede organisation, der 
er befuldmægtiget til at varetage medlemmernes interesser i løn og ansættelsesmæssige 
henseender, herunder varsling af kollektive kampskridt eller fremsendelse af opsigelser i 
forbindelse med indgåelse eller fornyelse af kollektive overenskomster, som medlem-
merne er forpligtet til at efterleve. 
 
B. 
Ved individuel ansættelse, hvor overenskomst ikke er indgået herom, forpligter medlem-
merne sig til at overholde de af forbundet eller afdelingens bekendtgjorte oplæg, vedrø-
rende løn- og ansættelsesforhold. 
 
C. 
Medlemmerne er forpligtet til at efterleve ethvert af hovedbestyrelsen eller afdelingsbe-
styrelsen givent påbud eller forbud. 
 
D. 
Medlemmerne er forpligtet til at meddele forbundet eller afdelingen aktuel adresse, ar-
bejdssted, løn- og arbejdsforhold, som også er akkordafslutninger og fordelingsregnska-
ber. 
 
E.  
Må en sag opgives som følge af medlemmets urigtige eller bevidst mangelfulde oplys-
ninger, kan forbundet eller afdelingen forpligte medlemmet til selv at afholde sagens ud-
gifter. 
 

§ 3  Urafstemning 
 
Den samlede medlemskreds udtrykker sig gennem en urafstemning. 
Afholdelse af en urafstemning, kan besluttes på en generalforsamling / ekstraordinær 
generalforsamling og skal fremgå som et selvstændigt punkt på dagsordenen. 
Herudover skal der iværksættes urafstemning, når mindst 10 % af medlemmerne ved 
deres underskrift begærer dette til et konkret punkt.  
Urafstemningen iværksættes øjeblikkeligt med en passende frist for stemmeafgivelse. 



 

 

 
Ved urafstemning skal der udsendes en nøje redegørelse til hvert enkelt medlem. 
 

§ 4 Generalforsamling 
 
A. 
Ordinær generalforsamling afholdes i 4. kvartal og varsles mindst 14 dage forinden ved 
skriftlig meddelelse til medlemmerne. 
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 
 
1.  Godkendelse af forretningsorden 
2.  Valg af dirigent 
3.  Beretning 
4.  Regnskab / budget 
5.  Valg 
6.  Indkomne forslag 
7.  Eventuelt 
 
B. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til bestyrelsen iht. af-
delingens forretningsorden, dog senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Forslag til bestyrelse og revisor skal indsendes i henhold til afdelingens forretningsorden, 
dog senest ti dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
C. 
De på en generalforsamling vedtagne love eller ændringer kan kun omstødes eller æn-
dres på en ny generalforsamling. 
 
D. 
Ved afstemning på en generalforsamling har medlemmer, der kan være førtidspensioni-
ster eller alderspensionister, men stadig fuldt betalende medlemmer, stemmeret, er valg-
bare og kan bestride et tillidshverv. 
Medlemmer, som er fragået faget – det vil sige førtidspensionister og alderspensionister 
– har ikke stemmeret, er ikke valgbare eller kan bestride tillidshverv. 
 
E. 
Man kan ikke bestride et fuldtidslønnet tillidshverv, når man kan overgå til folkepension 
eller overgår til efterløn, helbredsbetinget pension, eller anden form for pension eller i 
øvrigt forlader arbejdsmarkedet. Ophør i hverv som lønnet tillidshverv indebærer tillige 
ophør fra samme tidspunkt i alle tillidshverv, som vedkommende er udpeget eller valgt 
som repræsentant til for afdelingen. 
 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

 
A. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen eller efter krav fra en sjet-
tedel af medlemmerne med baggrund i en konkret sag, som skriftligt skal tilsendes besty-
relsen. 
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles mindst otte dage før afholdelse ved skriftlig 
meddelelse til medlemmerne. 
 
B. 



 

 

På en ekstraordinær generalforsamling der er indvarslet til at behandle forslag til over-
enskomster, vedtagelse af opsigelse, af overenskomster eller strejkeforslag, der ikke er 
overenskomststridige, er det lovligt at tage beslutning uden avertering af disse forslag. 
Bestyrelsen kan nøjes med at lade avertere, at dagsorden bekendtgøres på den ekstra-
ordinære generalforsamling. 
 

§ 6 Afdelingsbestyrelse 
 
A. 
I afdelingen vælges - ved enkeltvalg på generalforsamlingen - en bestyrelse bestående 
af formand og 2 fagsekretærer, samt 8 bestyrelsesmedlemmer og 2 faglige revisorer. 
 
På generalforsamlinger hvor der skal vælges kongresdelegerede, er den siddende besty-
relse efter at dagsordenens punkt ”valg af bestyrelsesmedlemmer” er overstået, automa-
tisk udpeget som kongresdelegerede. Har afdelingen flere delegerede ifølge forbundets 
opgørelse, vælges de resterende direkte på generalforsamlingen. Der vælges samtidig 4 
suppleanter. 
  
Bestyrelsens geografiske sammensætning sikres i.h.t. afdelingens forretningsorden. 
  
Afdelingsformandens ansvarsområder: 

• Hovedbestyrelsesmedlem. 

• Ansvarlig for afdelingens drift / resurser / faglig sagsbehandling. 
 
Fagsekretærernes ansvarsområder: 

• Arbejdsmarkedsansvarlig, er a-kasse-, uddannelses- og socialpolitisk ansvarlig. 

• Den ansvarlige for synlighed / organisering, skal sikre at fastholde og hverve nye           
         medlemmer. 
 

Faglige driftsopgaver herunder afdelingsøkonomi § 10C fordeles imellem formand og 
fagsekretærerne efter hver generalforsamling. Denne fordeling godkendes af afdelings-
bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
De 2 faglige revisorer gennemgår afdelingskassens bilag i overensstemmelse med revi-
sionsvejledningen, som udarbejdes af forbundets hovedbestyrelse. 
 
Til posten som formand, fagsekretær og revisor kræves 2 års medlemsskab - eksklusiv 
eventuel grunduddannelsesperiode - af forbundet. 
 
Til øvrige bestyrelsesposter kræves 1 års medlemsskab af forbundet. 
 
Generalforsamlingen vælger 3 suppleanter. Disse kan foreslås på generalforsamlingen. 
 
Afdelingens lærlinge- og ungdomsudvalg bliver repræsenteret i afdelingens bestyrelse. 
 
Alle er på valg i henhold til afdelingens forretningsorden. 
 
B. 
Bestyrelsen leder afdelingen i overensstemmelse med kongressens og generalforsam-
lingens beslutninger samt afdelingens forretningsorden. 
 
C. 
Bestyrelsen kan oprette en ny stilling på afdelingskontoret, når en generalforsamling har 



 

 

besluttet dette. 
 
D.  
Når et bestyrelsesmedlem uden gyldig grund udebliver fra to på hinanden følgende mø-
der, vil medlemmet være at betragte som afgået fra bestyrelsen, og en suppleant indkal-
des i dennes sted. 
 
E. 
I afdelingen godkendes for et år - på den årlige generalforsamling et lærlinge- og ung-
domsudvalg på mindst 3 medlemmer. Indstillingen foretages blandt medlemmer under 
grunduddannelse og medlemmer til og med det fyldte 29. år. 
Afdelingens lærlinge- og ungdomsudvalg vælger sin egen formand, tilrettelægger sin 
mødevirksomhed samt afholder møde forud for afdelingens generalforsamling, hvor ind-
stilling til lærlinge- og ungdomsudvalget foretages. 
Lærlinge- og ungdomsudvalget tiltrædes af 1 repræsentant fra bestyrelsen. 
Afdelingens lærlinge- og ungdomsudvalg får sikret økonomi efter et af afdelingsbestyrel-
sen godkendt budget. 
 

§ 7 Afdeling 
 
A. 
Afdelingens geografiske område omfatter følgende kommuner: 
 
Nye kommuner                                                      Gamle kommuner                                            
(efter strukturreformen 1. januar 2007) 
 

      607 Fredericia 
_______________________________________________________________________ 

      630 Vejle                           603 Børkop 
                                                                                605 Egtved 
                                                                                611 Give 
                                                                                617 Jelling 
                                                                                631 Vejle 
_______________________________________________________________________ 
Delekommuner:                 530 Billund                        551 Billund 
                                                                                565 Grindsted (Sydjylland afd.) 
_______________________________________________________________________ 
 
                                      575 Vejen                          527 Rødding (Sydjylland afd.) 
                                                                                559 Brørup 
                                                                                569 Holsted (Sydjylland afd.) 
                                                                                575 Vejen 
_______________________________________________________________________ 
                                      621 Kolding                       509 Christiansfeld (Sydjylland afd.) 
                                                                                (Delt kommune) 
                                                                                621 Kolding 
                                                                                623 Lunderskov 
                                                                                629 Vamdrup 
_______________________________________________________________________ 
                                      756 Ikast-Brande               625 Nørre-Snede (Østjylland afd.) 
                                                                                653 Brande 
                                                                                663 Ikast (Midtjylland afd.) 
_______________________________________________________________________ 



 

 

                                      766 Hedensted                  613 Hedensted (Fælleskommune med   
                                                                                Østjylland afd.) 
                                                                                619 Juelsminde (Østjylland afd.) 
                                                                                627 Tørring-Uldum 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Afdelingen nedsætter sektionsudvalg i afdelingens 3 købstæder som skal medvirke til 
faglig og politisk indflydelse og synliggørelse af afdelingen i lokalområdet. 
 
B. 
Bestyrelsen meddeler forbundet, hvem der er valgt til afdelingsbestyrelsen. 
Hovedbestyrelsen har indsigelsesret mod valg af formand og økonomiansvarlig. 
 
C. 
Medlemmer af forbundet med en arbejdsplads, firma eller filial, beliggende i afdelingens 
område skal være medlem i afdelingen.  
Såfremt særlige forhold taler for det, kan der dispenseres. Ved tvistighed træffer hoved-
bestyrelsen endelig afgørelse. 
Ved ledighed kan medlemmerne - efter eget ønske - flyttes til bopælsafdelingen. 
Bestyrelsesmedlemmer, som får arbejde indenfor en anden afdelings område, kan blive 
stående i afdelingen valgperioden ud og kan genvælges. 
 
Medlemmer af andre af forbundets afdelinger har mulighed for at deltage i afdelingens 
aktiviteter uden stemmeret, såfremt de har bopæl i afdelingens område. 
 
D. 
Man kan ikke bestride et tillidshverv, når man kan overgå til folkepension eller overgår til 
efterløn, helbredsbetinget pension eller anden form for pension, eller i øvrigt forlader ar-
bejdsmarkedet.  
 
E. 
Det påhviler afdelingsbestyrelsen på ansvarlig måde at indstille medlemmer til deltagelse 
i de af forbundet økonomisk støttede, faglige kurser. 
 

§ 8 Kontingenter 
 
A. 
Kontingentet betales månedsvis forud. 
Ordinært afdelingskontingent fastsættes af afdelingen og reguleres efter de samme ret-
ningslinier som forbundskontingentet. 
Kontingentforhøjelse - ud over den procentuelle regulering - skal vedtages på en gene-
ralforsamling.  
Afdelingsbestyrelsen kan vedtage, at der ikke skal reguleres, hvis der ikke er økonomisk 
behov herfor. 
 
B. 
Afdelingen fastsætter afdelingskontingent for ordinære medlemmer. 
 
C. 
Kontingentindbetalingen foretages rettidigt til forbundets kontingentsystem. Medlemmer, 
som ikke overholder de fastsatte restancefrister, slettes. 
Bevis for indbetalt kontingent vil være girokvittering, en af et pengeinstitut udstedt kvitte-



 

 

ring eller anden dokumentation udstedt af forbundet. 
 

§ 9 Aflønning m.v. 
 
Aflønningen af såvel valgte som ansatte og medlemmer, som er indkaldt til møde eller 
udfører hverv foranlediget af afdelingen, og som medfører et indtægtstab aflønnes i.h.t. 
forbundets love, afdelingens forretningsorden og gældende overenskomst. 
 

§ 10 Regnskab og revision 
 
A. 
Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret. 
 
B. 
Den økonomiansvarlige fremlægger regnskabsbalance for afdelingsbestyrelsen på be-
styrelsesmøderne.  
Afdelingens årsregnskab skal være revideret af en statsautoriseret revisor udpeget af 
afdelingsbestyrelsen. 
 
Afdelingen skal inden kalenderårets start udarbejde et budgetforslag, som både skal an-
give afdelingens aktivitetsniveau og indtægtsbehov. 
 
C. 
Den økonomiansvarlige har det regnskabsmæssige ansvar og indestår for, at regnskabet 
føres og udarbejdes som fastsat af afdelingsbestyrelsen. 
Afdelingsbestyrelsen meddeler prokura og fastsætter regler for, hvorledes der kan hæ-
ves på bankkonti tilhørende afdelingen. 
 
D. 
De på generalforsamlingen valgte 2 faglige revisorer gennemgår afdelingskassens bilag i 
overensstemmelse med revisionsvejledningen, som udarbejdes af forbundets hovedbe-
styrelse. De faglige revisorer fører en særskilt revisionsprotokol, som skal forelægges 
afdelingsbestyrelsen og påtegnes af den samlede afdelingsbestyrelse. 
 
E. 
Ethvert afdelingsbestyrelsesmedlem kan meddele overværelse af næste revision. Den 
økonomiansvarlige orienterer de faglige revisorer herom, hvorefter revisorerne meddeler 
pågældende, hvornår næste revision finder sted. Der ydes ikke arbejdstabs-, møde- eller 
rejsebetalinger. 

 

§ 11 Retshjælp 
 
A. 
Afdelingen hæfter ikke overfor retssager, som påføres af afdelingens medlemmer, dog 
kan der - med afdelingsbestyrelsens godkendelse - afholdes udgifter i forbindelse med 
retssager, som påføres eller anlægges af et medlem. Såfremt sådanne retssager medfø-
rer indtægter, skal afdelingens udgifter først dækkes. 
I særlige tilfælde kan afdelingsbestyrelsen dispensere for modregning. Arbejdsskadeer-
statning tilfalder medlemmet uden modregning. 
 
B. 
Afdelingen kan, efter nærmere retningslinier, tilbyde medlemmerne adgang til socialråd-



 

 

giverhjælp. 
 
 

§ 12 Ændring af afdelingens område 
 
Sammenslutning af afdelingen med andre afdelinger af forbundet, skal vedtages på afde-
lingens generalforsamling. 

§ 13 Afdelingens opløsning 
 
A. 
Kan afdelingen ikke vælge en bestyrelse, hverken på en ordinær generalforsamling eller 
på en 14 dage efter indkaldt ekstraordinær generalforsamling, kan hovedbestyrelsen 
nedlægge afdelingen og overflytte medlemmerne til de øvrige afdelinger i området. 
 
B. 
Opløses afdelingen, aflægges regnskab over midler og effekter for hovedbestyrelsen, der 
overfører disse til den eller de afdelinger, hvortil de pågældende medlemmer overflyttes. 
 
 

Lovenes vedtagelse 
 
Lovene er vedtaget på generalforsamlingen den 10. december 2002 og godkendt af for-
bundet den 1/1 2003.  
Revideret på generalforsamlingen den 24. november 2003. 
Revideret på generalforsamlingen den 22. november 2004. 
Revideret på generalforsamlingen den 23. oktober 2006. 
Revideret på generalforsamlingen den 22. oktober 2007. 
Revideret på generalforsamlingen den 8. oktober 2012. 
Revideret på generalforsamlingen den 19. oktober 2015. 
Revideret på generalforsamlingen den 23. oktober 2017. 
Revideret på generalforsamlingen den 15. oktober 2018. 
Revideret på generalforsamlingen den 7. oktober 2019. 
Revideret på generalforsamlingen den 25. oktober 2021. 



 

 

Afdelingsbestyrelsen udarbejder forretningsordner for:  
 

 mødevirksomhed 
 og afdelingens virke 

 

 


