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Vedtægter for HK/Sjælland. 
 
 
Afsnit 1 - Navn og formål. 
 
§ 1. 
Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med 
afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemme-
hørende i Roskilde kommune. HK/Sjælland og de 4 afdelingssektorer er omfat-
tet af lovene for HK Danmark. 
 
Stk. 2. HK/Sjællands politiske ledelse består af en afdelingsformand, 4 afde-
lingssektorformænd og 4 afdelingssektornæstformænd og har til formål: 
 
at  forestå den fælles repræsentation samt hele afdelingens samlede administra-

tion og økonomi. 
at træffe afgørelser i alle foreliggende spørgsmål vedrørende ledelse og bevilge 

de fornødne midler til afdelingssektorernes arbejde, agitation og oplysnings- 
    virksomhed m.v.  
at ansætte det fornødne personale i samarbejde med de ansatte og indgå afta-

ler om fastsættelse af disses løn- og arbejdsforhold. 
 
Afsnit 2 – Generalforsamlinger. 
 
§ 2. 
Stk. 1. HK/Sjælland holder årligt en repræsentantskabsgeneralforsamling. 
 
Stk. 2. Derudover holdes årligt forud for repræsentantskabsgeneralforsamlingen 
afdelingssektorgeneralforsamling i hver af de 4 afdelingssektorer. 
 
Stk. 3. Repræsentantskabsgeneralforsamlingen er HK-afdelingens højeste 
myndighed. Afdelingssektorgeneralforsamlingerne er HK-afdelingssektorernes 
højeste myndighed. 
 
Stk. 4. HK-afdelingen/afdelingssektorerne kan i kongresperioden, efter hoved-
bestyrelsens forudgående godkendelse, iværksætte forsøg for generalforsam-
lingens gennemførelse, både hvad angår form, indhold og hyppigheden af af-
holdelse. 
 
Stk. 5. HK-afdelingens formand og en repræsentant fra HK-afdelingens ledelse, 
kan deltage i afdelingssektorernes generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, 
dog uden stemmeret uden for egen afdelingssektorgeneralforsamling. 
 
Stk. 6. HK-afdelingen/afdelingssektoren skal med mindst syv dages varsel give 
forbundssekretariatet meddelelse om afholdelse af generalforsamling, og en 
repræsentant for forbundet er berettiget til at deltage i denne, dog uden stem-
meret i andre HK-afdelinger/afdelingssektorer end sin egen. 
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§ 3 - Fællesregler for afvikling af repræsentantskabsgeneralforsamlinger 
        og afdelingssektorgeneralforsamlinger. 
Stk. 1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det mødte antal med-
lemmer. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemme-
lighed er forslaget bortfaldet.  
 
Stk. 2. Ved generalforsamlingens begyndelse vælges en eller flere dirigenter til 
at lede forhandlingerne. 
 
 
§ 4 - Regler for repræsentantskabsgeneralforsamlinger. 
Stk. 1. Repræsentantskabet sammensættes således: 
 
a)  Den valgte afdelingsformand. 
b) Afdelingssektorernes formænd og næstformænd. 
c) 7 repræsentantskabsmedlemmer fra hver afdelingssektorbestyrelse. 
d) Et antal repræsentantskabsmedlemmer valgt på afdelingssektorernes gene-
ralforsamlinger. Der vælges 1 medlem pr. påbegyndte 400 medlemmer i sekto-
ren. Medlemstallet pr. 1. januar danner grundlag for beregningen af antal re-
præsentantskabsmedlemmer. Endvidere vælges et antal suppleanter for re-
præsentantskabsmedlemmerne. 
 
Forudsætningen for valg og forbliven som repræsentantskabsmedlem eller 
suppleant er, at de pågældende skal være aktive inden for faget og ikke være 
på frikontingent. Et medlem skal udtræde af repræsentantskabet, hvis pågæl-
dende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv, dvs. er på pension, eller 
i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive efterlønsmodtagere. 
 
Stk. 2. HK/Sjælland holder repræsentantskabsgeneralforsamling en gang årligt 
inden udgangen af april måned efter afdelingssektorgeneralforsamlingerne. 
 
Stk. 3. Ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling indkaldes, når afde-
lingsbestyrelsen eller en repræsentantskabsgeneralforsamling tager beslutning 
herom. Endvidere skal ekstraordinær repræsentantskabsgeneralforsamling ind-
kaldes, når 20 pct. af repræsentantskabets medlemmer tager beslutning herom 
med motiveret dagsorden. 
 
Stk. 4. Afholdelse af ordinær eller ekstraordinært repræsentantskabsgeneralfor-
samling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsen-
tantskabets medlemmer med angivelse af dagsorden. 
 
Stk. 5. Forslag som repræsentantskabsmedlemmer ønsker behandlet, skal væ-
re HK/Sjælland i hænde senest syv dage før repræsentantskabsgeneralforsam-
lingen. 
 
Stk. 6. Forslag til behandling på en ordinær kongres skal være godkendt til 
fremsendelse på en repræsentantskabsgeneralforsamling som er indkaldt med 
en dagsorden hvoraf det fremgår, at forslag til kongressen skal behandles. Så-
danne forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen senest fem måneder før kon-
gressens afholdelse. 
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Stk. 7. Repræsentantskabsgeneralforsamlingen vælger afdelingsformand for 2 
år. Såfremt flere bringes i forslag, skal afstemningen foregå skriftligt, og for at 
opnå valg kræves der kvalificeret flertal.  
Det vil sige, over halvdelen af de afgivne stemmer. 
 
Stk. 8. Repræsentantskabet vælger 2 revisorer for 2 år, som afgår skiftevis. Der 
vælges 2 revisorsuppleanter for 1 år. 
 
Stk. 9. For alle valg gælder valgbarhedsbestemmelserne i § 6 stk. 2 og 3. 
 
§ 5 - Regler for afdelingssektorgeneralforsamlinger. 
Stk. 1. Ordinær afdelingssektorgeneralforsamling holdes en gang årligt inden 
udgangen af marts måned. 
 
Stk. 2. Ekstraordinær afdelingssektorgeneralforsamling skal afholdes, når ho-
vedbestyrelsen, forbundssektorbestyrelsen eller HK-afdelingssektor-bestyrelsen 
ønsker det, eller når 5 pct. af afdelingssektorens medlemmer skriftligt fremsæt-
ter motiveret begæring herom til afdelingssektorbestyrelsen. 
 
Stk. 3. Afholdelse af ordinær eller ekstraordinær afdelingssektorgeneralforsam-
ling sker med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i det fælles med-
lemsblad/lokalbladet eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer eller ved 
meddelelse i dagspressen.  
Efter hovedbestyrelsens godkendelse kan indkaldelse ske på anden måde. 
Dagsorden for afdelingssektorgeneralforsamlingen skal meddeles i bekendtgø-
relsen. 
 
Stk.4. Til afdelingssektorgeneralforsamlingen har ethvert medlem af afdelings-
sektoren adgang mod forevisning af dokumentation for medlemskab. Alle med-
lemmer kan deltage i afstemningen med én stemme. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 
 
Stk. 5. Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på den ordinære afdelings-
sektorgeneralforsamling, må indsende disse til bestyrelsen, således at de er 
HK- afdelingssektoren i hænde senest syv dage før generalforsamlingens af-
holdelse. 
 
Stk. 6. Forslag til behandling på en ordinær kongres skal være godkendt til 
fremsendelse på en afdelingssektorgeneralforsamling, som er indkaldt med en 
dagsorden, hvoraf det fremgår, at forslag til kongressen skal behandles. Så-
danne forslag skal indsendes til hovedbestyrelsen senest seks måneder før 
kongressens afholdelse. 
 
Stk. 7. Regnskabsoversigt for de enkelte afdelingssektorer og HK-afdelingens 
samlede regnskab kan fremlægges til orientering på de enkelte afdelingssek-
torgeneralforsamlinger. 
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Afsnit 3 - HK-afdelingsbestyrelsen. 
 
§ 6. 
Stk. 1. HK/Sjælland ledes af en bestyrelse, der består af afdelingsformanden 
som vælges på repræsentantskabsgeneralforsamlingen, 4 afdelingssektorfor-
mænd der vælges på de respektive afdelingssektorgeneralforsamlinger og 4 
afdelingssektornæstformænd som vælges på de respektive afdelingssektorge-
neralforsamlinger.  
 
Stk. 2. Valgbar til afdelingsformand, næstformand, bestyrelse eller revisor er 
alle medlemmer med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til 
forbund, sektor og HK-afdeling samt medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, 
dvs. er på overgangsydelse, pension eller i kontingentgruppen for ikke er-
hvervsaktive efterlønsmodtagere. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde god-
kende, at erhvervsaktive medlemmer, der fritages for at betale kontingent, kan 
bevare deres valgbarhed. For fastlønnede tillidsrepræsentanters vedkommende 
kan kun vælges medlemmer, der ikke når folkepensionsalderen i valgperioden. 
 

Stk. 3. Forudsætning for valg i henhold til afdelingslovenes § 17, stk. 2 er, at de 
pågældende skal være erhvervsaktive inden for faget og ikke være på frikontin-
gent. Et medlem skal udtræde af HK-afdelingsbestyrelsen, hvis pågældende i 
valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv. Formanden skal til enhver tid opfyl-
de gældende lov om myndighed. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv af sin midte næstformand.  
 
Stk. 5. Såfremt et afdelingsbestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv mislighol-
der disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funkti-
onærlovens § 4, og som berettiger en arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforhol-
det uden varsel, kan vedkommende efter afdelingsbestyrelsens beslutning su-
spenderes og suppleanten indtræde i stedet. 
 
Stk. 6.  De afdelingsansattes tillidsrepræsentant samt kontorchefen har ret til at 
deltage i HK-afdelingsbestyrelsens møder, dog uden stemmeret. 
 
Stk. 7. En repræsentant for HK-Ungdom og en repræsentant for HK/Sjællands 
seniorklubber har ret til at deltage i HK-afdelingsbestyrelsens møder, dog uden 
stemmeret. 
 
Stk. 8. Afdelingsbestyrelsen holder møde minimum 6 gange årligt, eller efter 
behov. Ekstraordinære møder indkaldes når fællesformanden finder det nød-
vendigt eller når mindst 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen fremsætter moti-
veret begæring herom. 
 
Stk. 9. Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 10. Der udarbejdes et referat over afdelingsbestyrelsens forhandlinger og 
beslutninger. Referatet skal godkendes af HK-afdelingsbestyrelsen. 
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Afsnit 4 - Afdelingssektorernes bestyrelser/tillidsrepræsentanter. 
 
§ 7. 
Stk. 1. I afdelingssektorerne fastsættes antallet af afdelingssektorbestyrelses-
medlemmer på afdelingssektorens generalforsamling. Antallet fastsættes til mi-
nimum 5, maksimum 12 inkl. formanden. Der skal ved bestyrelsens sammen-
sætning sikres en passende geografisk fordeling af bestyrelsesposterne. 
 
Stk. 2. Afdelingssektorgeneralforsamlingen vælger i lige år i Stat og Privat sek-
tor afdelingssektorformand, og i ulige år sektornæstformand. I ulige år vælger  
Kommunal og Handelssektor afdelingssektorformand og i lige år sektornæst-
formand.  
Kommunal sektornæstformand er samtidig valgt til HK Kommunals forbunds- 
sektorbestyrelse. 
Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå 
skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen 
af de afgivne stemmer. 
 

Stk. 3. Foruden afdelingssektormand og næstformand består afdelingssektor-
bestyrelsen af et antal bestyrelsesmedlemmer, som vælges på afdelingssektor-
generalforsamlingen. Valgbar til afdelingssektorbestyrelsen/suppleant er kun 
afdelingssektorens medlemmer. 
 
Stk. 4. På samme måde vælges 4 suppleanter.  
 
Stk. 5. Valgene i stk. 2 og 3 er gældende for to år, således at halvdelen af be-
styrelsen vælges og afgår samtidig med afdelingssektorformanden. Suppleanter 
vælges for ét år. 
 
Stk. 6. Alle HK-afdelingssektorens medlemmer er valgbare til hvervene i stk. 1 
med undtagelse af medlemmer, der ikke er erhvervsaktive inden for faget eller 
er på frikontingent. Et medlem skal udtræde af HK-afdelingssektorbestyrelsen, 
hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv. Afdelingssektor-
formanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed. 
 
Stk. 7. Afdelingssektorformanden leder afdelingssektorens virksomhed i over-
ensstemmelse med de på afdelingssektorgeneralforsamlingen trufne beslutnin-
ger. Desuden har afdelingssektorformanden ansvaret for udførelsen af de plig-
ter, som forbundets love og hovedbestyrelsen pålægger afdelingssektoren. 
 
Stk. 8. Såfremt et afdelingssektorbestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv mis-
ligholder disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i 
funktionærlovens § 4, og som berettiger en arbejdsgiver til at ophæve tjeneste-
forholdet uden varsel, kan vedkommende efter afdelingssektorbestyrelsens be-
slutning suspenderes og suppleanten indtræde i stedet. 
 
Stk. 9. Afdelingssektorbestyrelsen afholder mindst 6 møder årligt, eller så ofte 
afdelingssektorformanden finder det nødvendigt, eller når mindst tre afdelings-
sektorbestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret begæring herom. 
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Stk. 10. Der udarbejdes et referat over afdelingssektorbestyrelsens og afde-
lingssektorgeneralforsamlingens forhandlinger og beslutninger. Referatet skal 
godkendes af HK-afdelingssektorbestyrelsen. 
Referatet fra afdelingssektorgeneralforsamlingen skal underskrives af afde-
lingssektorformanden og dirigenten, senest 14 dage efter generalforsamlingen. 
 
 
Afsnit 5 – Tegningsregler. 
 
§ 8. 
Stk. 1. HK-afdelingsbestyrelsen forpligter ved sine handlinger og beslutninger 
HK-afdelingen i alle forhold under ansvar over for repræsentantskabet. 
 
Afdelingssektorbestyrelserne kan ikke i økonomiske forhold træffe dispositioner, 
der rækker ud over de rammer, der er godkendt/bevilget af HK-afdelings-
bestyrelsen. 
De økonomiske midler er fælles for HK-afdelingen. Regnskabet føres under et. 
Det reviderede regnskab fremlægges på afdelingens ordinære repræsentant-
skabsgeneralforsamling til godkendelse. 
Regnskabsåret følger kalenderåret.   
 
Stk. 2. Til at forpligte HK-afdelingen ved køb, salg og pantsætning af fast ejen-
dom, ved transport og kvittering af obligationer, aktier, pantebreve og andre 
værdipapirer kræves der bestyrelsens godkendelse samt afdelingsformandens 
og mindst to bestyrelsesmedlemmers underskrift. 
 
Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke for HK-afdelingens gældsforpligtelser. 
 
 
Afsnit 6 – Revision. 
 
§ 9. 
Stk. 1. De valgte revisorer foretager den kritiske bedømmelse af økonomiske 
dispositioner i henhold til instruks og vejledning for kritiske revisorer. De valgte 
revisorer bør være til stede ved forelæggelse af årsregnskabet. Den af forbun-
det valgte statsautoriserede revision reviderer HK-afdelingens regnskaber i 
overensstemmelse med revisionsbestemmelserne i lov om fonde og visse for-
eninger. 
 
Stk. 2. Den af den statsautoriserede revision udførte revision skal være i over-
ensstemmelse med gældende god revisionsskik for statsautoriserede revisorer. 
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Afsnit 7 – Andre bestemmelser. 
 
§ 10. 
 
Valg af delegerede til kongressen samt det fornødne antal stedfortrædere skal 
foregå på en generalforsamling og foretages skriftligt, såfremt der er foreslået 
flere, end der skal vælges. 
 
 
§ 11. – Ungdomsudvalg. 
 
HK-afdelingen opretter ungdomsudvalg i henhold til regler for forbundets og HK-
afdelingernes ungdomsarbejde. 
 

 

§ 12. – Tvivlsspørgsmål. 
 
Ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med disse vedtægter henvises til Love for 
HK-afdelinger og afdelingssektorer under HK Danmark. 
 


