
Vedtægter for 
Brancheklubben Organisationer, Finans og privat Service under HK Midt. 

 
 
§1 Brancheklubbens område 
 
a. Ethvert medlem af HK Midt som er, eller senest har været, beskæftiget indenfor 

brancherne Organisationers, Finans og Privat Services områder er medlem af 
branchesektionsklubben. Se bilag  

 
 
b. Ved eventuel ledighed kan arbejdssøgende medlemmer inden for faget forblive 

medlem af klubben, indtil beskæftigelse er opnået indenfor andet område. 
 

Ved overgang til efterløn/pension i henhold til ovennævnte kan medlemskab af 
brancheklubben bevares, dog uden valgbarhed. 
 

c. Brancheklubbens geografiske område er i henhold til sektorens love. 
 
 
§2 Brancheklubbens formål: 
 

• At styrke medlemmernes faglige identitet ved at skabe rum for netværk, socialt 
samvær og personlig udvikling. 

• At være bindeled til HK Privat Midt samt til de landsdækkende 
overenskomstgrupper. 

• At fremme medlemmernes muligheder for kompetenceudvikling gennem hele 
arbejdslivet. 

• At medvirke til at kontakten mellem det enkelte medlem og afdelingen/forbundet 
bliver så direkte som muligt. 

• At sikre medlemmerne en rimelig orientering om emner af faglig, social og politisk 
karakter.  

• At sikre organisationen så stor styrke som muligt ved at foranledige, at alle, der 
arbejder indenfor HK området, er medlemmer. 

• At samarbejde med øvrige brancheklubber i HK Midt. 
 
 
§3 Generalforsamling 
 
a. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i 1. kvartal. Indkaldelse sker med mindst 

14 dages varsel via HK Midts hjemmeside og evt. via nyhedsbrev og medlemsblad.   
    
b. Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent 
• Beretning 
• Indkomne forslag 
• Valg 
• Eventuelt. 

 



c. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 
d. Ethvert medlem af brancheklubben har adgang til generalforsamlingen og kan deltage 

i afstemningen med én stemme. Kun personlig tilstedeværelse giver stemmeret. 
 
e. Et medlem, der er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, er valgbar, 

såfremt der foreligger skriftligt tilsagn fra vedkommende. 
 
f. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
 
g. Alle beslutninger foregår ved almindelig stemmeflerhed. 
 
h. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når sektorbestyrelsen finder det ønskeligt, 

eller når brancheklubbestyrelsen, efter samråd med sektoren, træffer beslutning 
herom, eller når 1/5 af medlemmerne stiller skriftligt motiveret forslag herom. 

 
En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved 
skriftlig meddelelse til medlemmerne. 
 
En ekstraordinær generalforsamling kan udelukkende behandle det emne, der har 
været årsag til indkaldelse af generalforsamlingen. 
 
 

§4 Brancheklubbestyrelsen 
 
a. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af formand samt 6 

bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. 
 
 
 
b. Valgperioder 

• I ulige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. 
• I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 
• Hvert år vælges 2 suppleanter. 

 
c. Det påhviler klubbens formand straks at meddele afdelingssektoren om valg af 

formand og bestyrelse. 
 
d. Såfremt der på en generalforsamling ikke kan vælges en bestyrelse til at drive 

klubben, overtager HK Privat Midt ansvaret for klubbens faglige område, og forvalter 
det efter disse vedtægters §2. 

 
e. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
f. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg/netværk efter behov. 
 
g. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret men uden stemmeret. 
 
 



§5 Brancheklubbens nedlæggelse 
 
a. Brancheklubben kan kun opløses, såfremt forslag herom er vedtaget på en ordinær 

generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling, med forslaget om 
opløsning som eneste punkt på dagsorden. 

 
 
§6 Vedtægternes godkendelse 
 
a. Brancheklubben vedtager egne vedtægter, som ikke må være i strid med sektorens 

vedtægter eller forbundslovene, hvorfor vedtægter og senere ændringer indsendes til 
bestyrelsen i HK Privat Midt til endelig godkendelse. 

 
 
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2021 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Formand   Dirigent 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Bilag 1 
 

Brancheklubben omfatter pt. 
 

• Lovpligtig socialsikring mv. 
• Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 
• Sportsklubber 
• Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer 
• Faglige sammenslutninger 
• Fagforeninger 
• Religiøse institutioner og foreninger 
• Politiske partier 
• Andre organisationer og foreninger i.A.N. 
• Ekstraterritoriale organisationer og organer 
• Banker, sparekasser og andelskasser 
• Finansielle selskaber 
• Pensionsselskaber 
• Revisionsselskaber 
• Forsikringsselskaber 
• Boligforeninger 
• Advokatvirksomheder 
• Juridisk bistand 
• Ejendomsmæglere 
• Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 
• Anden teknisk rådgivning 
• Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske 
• Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 
• Industriel design og produktdesign 
• Indretningsarkitekter og rumdesign 
• Oversættelse og tolkning 
• Landbrugskonsulenter 

 

• Industriel design og produktdesign 
• Indretningsarkitekter og rumdesign 
• Oversættelse og tolkning 
• Landbrugskonsulenter 
• Udlejnings- og leasingselskaber 
• Vikarbureauer 
• Anden personaleformidling 
• Private vagt- og sikkerhedstjenester 
• Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 
• Overvågning 
• Kombinerede serviceydelser 
• Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice 
• Call centres virksomhed 
• Inkassovirksomhed og kreditoplysning 
• Køreskoler 
• Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater 
• Lotteri- og anden spillevirksomhed 
• Forlystelsesparker o.L. 

 


