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Bestyrelsens forslag til ændringer
af Konstruktørforeningens love

Ændringsforslagene fremlægges i høring på Konstruktørforeningens generalfor
samling. Efter høringen på generalforsamlingen træffer bestyrelsen endelig be
slutning om, hvorvidt lovændringerne skal sendes til urafstemning som foreslået.
Bestyrelsens forslag til lovændringer er opdelt i tre afsnit:

I. Forslag til ændringer i medlemskreds og medlemsrettigheder
II. Forslag til ændringer vedrørende valg, tegningsret m.v.
III. Forslag til rent formelle og redaktionelle ændringer
Bestyrelsen i Konstruktørforeningen (KF) foreslår kort fortalt seks ændringer
(som omfatter i alt syv forslag):
1.

At selvstændige bygningskonstruktører med ansatte kan være medlemmer
af KF på særlig betingelser.

2.

At der indføres et seniormedlemskab til brug for erhvervsaktive, der
arbejder videre efter at have nået alderspensionsalderen.

3.

At den ikke-eksisterende støttekasse for ledige fjernes fra lovene, men
retten til konkurslån bevares.

4.

At der indføres regler for ekstraordinære valg af bestyrelsesmedlemmer.

5.

At reglerne om tegningsret ændres, så formanden kan stoppe udlæg i
fast ejendom ved inkassosager.

6.

At KF får mandat til at varetage kollektive forhandlinger af ophavsret
(påvirker ikke individuelle rettigheder).

Dertil kommer nogle få redaktionelle rettelser. De foreslåede ændringer af
foreningens love er beskrevet i detaljer i det følgende.  
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I.
FORSLAG TIL ÆNDRINGER I
MEDLEMSKREDS OG MEDLEMS
RETTIGHEDER
A: Nuværende regler:
KF kan i dag kun optage selvstændige, der ikke har ansatte, som aktive medlem
mer. Alle andre selvstændige med ansatte kan tilbydes associeret medlemskab,
der kun giver adgang til faglige arrangementer og kurser. Alternativt kan de
tilbydes virksomhedsmedlemsskab, der også kun giver adgang til faglige arran
gementer og kurser.

B: Ændringsforslag:
Bestyrelsen foreslår, at:
> KF fremover også skal kunne optage selvstændige, som har ansatte, hvis disse
ansatte ikke er optagelsesberettigede i KF.
> Lovene præciserer, at KF ikke tilbyder arbejdsgiverydelser (dvs. rådgivning
vedrørende løn/ansættelsesforhold for den selvstændiges ansatte), og at der
stilles krav om, at de ansatte i den selvstændiges virksomhed skal være om
fattet af en overenskomst.

Forslag 1:
Ændring af hvilke
selvstændigt
erhvervsdrivende, KF
kan tilbyde aktivt
medlemskab (fuldt
medlemskab),
samt præcisering
af selvstændiges
medlemsrettigheder.

> Selvstændiges ret til rådgivning og bistand præciseres og beskrives særskilt,
idet medlemsrettighederne for selvstændige og for lønmodtagere adskiller sig
på en række punkter.

Konsekvensændringer:
Selvstændige med ansatte, der ikke kan være KF-medlemmer, kan i dag optages
som associerede medlemmer. Med ændringsforslaget får de ret til fuldt med
lemskab og kan derfor fremover ikke være associerede medlemmer. Derfor skal
lovbestemmelsen om associeret medlemskab også ændres.
Derudover er der en naturlig anledning til at afskaffe muligheden for virksom
hedsmedlemskab, der ikke har været anvendt i praksis.
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C: Begrundelse
Bestyrelsens begrundelse for forslaget er, at restriktionen mod at optage selv
stændige med  ansatte primært har haft til formål at forhindre, at KF kommer til
at sidde i en interessekonflikt mellem medlemmer. I praksis har nogle selvstæn
dige bygningskonstruktører, der fx har ansat en kontormedhjælp, efterspurgt
adgang til fuldt medlemskab, uden at KF har kunnet tilbyde dette.
Hvis de ansatte hos den selvstændige ikke kan være medlemmer af KF, vil der
ikke opstå en interessekonflikt. Samtidig er der anledning til at præcisere i lo
vene, at KF ikke kan påtage sig en rolle som arbejdsgiverforening, at der skal
være ordnede løn/ansættelsesvilkår i den selvstændiges virksomhed, og at de
selvstændiges medlemsrettigheder præciseres og beskrives særskilt.
BILAG til forslag 1: Nugældende lovtekst sammenholdt med ny lovtekst (§§ 2, 5 og 6)
– se side 16-17.

Forslag 2:
Indførelse af
seniormedlemskab med
ret til medlemsydelser
som et supplement dels
til det nuværende, gratis
pensionistmedlemskab,
dels til almindeligt aktivt
medlemskab.

A: Nuværende regler:
Ved overgang til pensionering har de personer, der har været aktive medlemmer
frem til pensioneringen, og som er ophørt med konstruktørarbejde, mulighed for
et gratis pensionistmedlemskab, der giver ret til fagblad og til deltagelse i for
eningens møder, men uden stemmeret. Fortsætter man med konstruktørarbejde,
har man i dag kun mulighed for enten et fuldt aktivt medlemskab eller at melde
sig ud. Overgår man til anden beskæftigelse uden at udføre konstruktørarbejde,
kan man også opnå associeret

B: Ændringsforslag:
Bestyrelsen foreslår, at:
> Personer, der har været aktive medlemmer frem til pensioneringen, men som
fortsætter med konstruktørarbejde i et lønmodtagerjob efter pensionerings
tidspunktet, fremover kan vælge mellem enten fuldt aktivt medlemskab eller
et seniormedlemskab med stemmeret og ret til betegnelsen MAK, men til
et reduceret kontingent med ret til reducerede medlemsydelser (fuld ret til
juridisk rådgivning og forhandlingsbistand, men uden ret til advokatbistand/
retshjælp).
> Den eksisterende mulighed for gratis pensionistmedlemskab, hvis man ophø
rer med konstruktørarbejde efter pensionering, besvares, og at man ligeledes
fortsat kan søge om associeret medlemskab, hvis man er erhvervsmæssigt
aktiv, men ikke udfører konstruktørarbejde.

C: Begrundelse
Bestyrelsen forudser, at et stigende antal medlemmer vil fortsætte erhvervsmæs
sig aktivitet i et lønmodtagerjob som bygningskonstruktører i et vist omfang
også efter ret til pensionering/ved siden af deres alderspension.
Bestyrelsen ønsker at gøre det muligt for denne personkreds at vælge, om de
ønsker fuldt medlemskab til ”fuld pris” eller et medlemskab på ”lidt lavere blus”
til en reduceret pris, som kan matche eventuel nedsat erhvervsmæssig aktivitet
som bygningskonstruktør ved overgang til pensionering.
Ophører man med konstruktørarbejde, og er man fortsat erhvervsaktiv på anden
måde, skal man som pensioneret også fortsat kunne tilbydes både pensionist
medlemskab og associeret medlemskab.
BILAG til forslag 2: Nugældende lovtekst sammenholdt med ny lovtekst (§ 4 og ny § 4a)
– se side 18.
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A: Nuværende regler:
KF’s generalforsamling kan efter lovenes § 32 beslutte, at der skal tilføres midler
til en særskilt støttekasse med det formål at støtte ledige i at komme i beskæf
tigelse eller yde lån til medlemmer, der mangler løn, fx i forbindelse med deres
arbejdsgivers konkurs (indtil der kan ske udbetaling fra Lønmodtagernes Garan
tifond).  Bestemmelsen om en særskilt støttekasse til disse formål har ikke været
anvendt i praksis i mange år – i stedet er aktiviteter for ledige og lån til medlem
mer, der mangler løn ved fx konkurs, blevet finansieret over den almindelige drift
og har været en del af de almindelige medlemsrettigheder for aktive medlemmer.

Forslag 3:
Ændring af bestemmelsen
om KF’s støttekasse for
arbejdsledige.

B: Ændringsforslag:
Bestyrelsen foreslår, at:
> KF’s love forenkles, ved at bestemmelsen om mulighed for en særskilt støtte
kasse til finansiering af aktiviteter for ledige afskaffes, således at disse akti
viteter – som hidtil – finansieres over den almindelige drift som en del af de
almindelige medlemsrettigheder for aktive medlemmer.
> Muligheden for at yde lån til medlemmer, hvis løn udebliver fx ved konkurs,
indføres som en almindelig medlemsrettighed (under § 2 om aktive medlem
mer), og fortsat finansieres over den almindelige drift efter de hidtil gældende
regler for aktive medlemmer.
> Muligheden for at yde lån til arbejdsledige uden sikkerhed afskaffes.

C: Begrundelse
Ændringen vil bringe KF’s love i overensstemmelse med den faste praksis, der
har været i foreningen i de seneste mindst 25 år, hvilket indebærer en forenkling
af lovene uden nogen realitetsændring i forhold til gældende praksis vedrørende
KF’s indsats for arbejdsledige og lån til konkursramte eller konkurstruede med
lemmer.
BILAG til forslag 3: Ophævelse af § 32 om KF’s støttekasse – flytning af bestemmelsen i § 32 om
ret til medlemslån til § 2 om rettigheder for aktive medlemmer – se side 19.
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II.
FORSLAG TIL ÆNDRINGER  VEDRØREN
DE VALG, TEGNINGSRET M.V.

A: Nuværende regler:
Der er i dag kun regler for ekstraordinært valg af formand/næstformand – ikke
for ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlemmer.

B: Ændringsforslag:
Bestyrelsen foreslår, at:
> Der indføres en ny bestemmelse i lovenes § 10 om valg af bestyrelsesmedlem
mer, der foreskriver ekstraordinært valg til bestyrelsen i den situation, hvor et
bestyrelsesmedlem fratræder i utide, og der ikke er valgt en suppleant, der
kan indtræde i stedet.

Forslag 4:
Indførelse af ekstra
ordinært valg af nyt
bestyrelsesmedlem,
hvis et bestyrelsesmedlem
udtræder af bestyrelsen i
utide inden udløbet af sin
valgperiode.

> Et ekstraordinært valg afholdes efter regler, der modsvarer dem, der gælder
ved ekstraordinært valg af formand/næstformand.
> Reglen skal være obligatorisk undtagen i den situation, hvor bestyrelsesmed
lemmet udtræder af bestyrelsen i det år, vedkommende er på valg, og der
således kun er under et år til ordinært valg til posten.

C: Begrundelse
Vi har regler for ekstraordinære valg i utide af formand og næstformand, men
ikke tilsvarende regler for almindelige (landsvalgte eller regionsvalgte) besty
relsesmedlemmer.  Der er således ikke regler for den nuværende situation, hvor
posten som regionsvalgt fra Hovedstaden står ledig, fordi der heller ikke er en
suppleant til rådighed.
BILAG til forslag 4: Nugældende lovtekst sammenholdt med ny lovtekst (§ 10) – se side 21.
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Forslag 5:
Ændring af reglerne
om prokura i forbindelse
med dispositioner over
fast ejendom.

A: Nuværende regler:
De nuværende regler foreskriver, at enhver disposition over fast ejendom – her
under fx ophævelse af udlæg i fast ejendom, der ikke tilhører Konstruktørfor
eningen – kræver underskrift af både formand, næstformand, sekretariatsleder
og mindst fire bestyrelsesmedlemmer.

B: Ændringsforslag:
Bestyrelsen foreslår, at:
> Reglen præciseres således, at det kun er Konstruktørforeningens erhvervelse
af fast ejendom og dispositioner over fast ejendom, der tilhører Konstruktør
foreningen (fx salg eller pantsætning), som fremover skal kræve underskrift
af både formand, næstformand, sekretariatsleder og mindst fire bestyrelses
medlemmer (hvortil kommer to vitterlighedsvidner).
> Det dermed fremover bliver muligt at ophæve og aflyse udlæg i tredjemands
faste ejendom i forbindelse med almindelige inkassosager uden at skulle ind
drage næstformand/bestyrelse.

C: Begrundelse
Ændringen er begrundet i, at vi i forbindelse med medlemsinkassosager, hvor
en advokat på KF´s vegne tager udlæg i fast ejendom, ikke har kunnet få af
lyst disse tinglyste udlæg, uden at næstformand og yderligere mindst 4 af be
styrelsens medlemmer skal underskrive ud over formand og sekretariatsleder.
Det vil den foreslåede præcisering lave om på, så det kun er formanden og to
vitterlighedsvidner, som skal underskrive ved aflysning af udlæg i fast ejendom
tilhørende tredjemand.
BILAG til forslag 5: Nugældende lovtekst sammenholdt med ny lovtekst (§ 18, stk. 2)
– se side 22.
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A: Nuværende regler:
Ingen

B: Ændringsforslag:
Bestyrelsen foreslår, at:
> Der på anbefaling fra KF’s hovedorganisation Akademikerne (AC) indføres en
mulighed for, at KF enten selv – eller via AC – kan forvalte brug af materiale
(fx artikler eller videnskabelige rapporter), som medlemmerne har den intel
lektuelle ophavsret til, i forhold til de anerkendte forvaltningsorganer, så det
på den måde sikres, at medlemmerne får afgift via fx Copydan.

Forslag 6:
Ny bestemmelse, der giver
Konstruktørforeningen
mandat til kollektiv
forvaltning af medlem
mernes ophavsret i
Copydan/UBVA i kraft af
medlemskabet af KF.

> Den ret, medlemmerne dermed overdrager til KF, er en såkaldt ”ikke-eksklu
siv ret”, hvilket i ophavsretlig forstand betyder, at medlemmet bevarer sin
immaterielle ejendomsret og kun overdrager forvaltningen af brugsretten, så
honorering for brugen dermed kan sikres gennem anerkendte forvaltnings
organer.  Det betyder, at der for den erhvervsmæssige brug af materialet,
herunder brug på uddannelsesinstitutioner udbetales Copydan-penge til op
havsretsmanden, men at KF’s medlem som indehaver af ophavsretten fortsat
fuldstændig har beholdt retten til al anvendelse af materialet, fx til bogudgi
velse på dansk, udgivelse på andre sprog, udgivelse som e-bog, lydbog eller
til eventuelt at videresælge sine ophavsrettigheder.

C: Begrundelse
En række højtuddannede får penge fra Copydan-foreningerne, når deres bøger
og artikler m.v. bliver brugt i undervisning eller internt i erhvervsvirksomheder.
Det drejer sig om et sted mellem 100 og 200 mio. kr. om året.
I forbindelse med indførelse af nye regler (fra april 2016) om kollektiv forvaltning
af ophavsrettigheder kræves det, at der indsættes en ”specifik og dokumenter
bar bemyndigelse” i alle AC-organisationernes vedtægter om, at medlemmerne
af foreningen overdrager en ikke-eksklusiv ret til foreningen til kollektiv forvalt
ning af ophavsret i Copydan og andre kollektive forvaltningsorganer. Foreningen
kan videregive mandatet til de relevante forvaltningsorganer – eventuelt via AC.
Manglende indsættelse af en sådan paragraf i organisationens vedtægt vil så
ledes kunne medføre, at medlemmer risikerer, at de ikke umiddelbart kan blive
en del af disse kollektive aftaler. Desuden er det en forudsætning for, at de sy
stemer, som allerede i dag fungerer på det ophavsretlige område, kan fortsætte
med at fungere, samt at Akademikerne gennem de nødvendige mandater kan
optræde som en del af Copydan-foreningerne, der ifølge ophavsretslovens § 50
skal omfatte en væsentlig del af de danske forfattere.
BILAG til forslag 6: Ny lovtekst (§ 7 stk. 4) – se side 23.
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III.
FORSLAG TIL RENT FORMELLE OG
REDAKTIONELLE ÆNDRINGER
A: Nuværende regler:
De nuværende regler for Konstruktørforeningens virke bærer titlen ’Konstruktør
foreningens love’. Den almindelige betegnelse for et sådant regelsæt er ’vedtæg
ter’ – ikke ’love’, der som betegnelse normalt er reserveret egentlig lovgivning.
Så ’love’ bliver til ’vedtægter’ og det, der i dag kaldes ’vedtægter’, bliver til
’retningslinjer’.

Forslag 7:
Redaktionelle/sproglige
ændringer.  

B: Ændringsforslag:
Bestyrelsen foreslår, at:
> ’Konstruktørforeningens love’ fremover betegnes ’Konstruktørforeningens
vedtægter’.
> Der konsekvensrettes, så bestyrelsen fremover kan udstede ’retningslinjer’,
hvor der i dag er hjemmel til at udstede ’vedtægter’.

C: Begrundelse
Ved ændringen bringes betegnelsen for det nuværende regelsæt i overensstem
melse med den almindelige foreningsretlige praksis.
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FORMELLE
AJOURFØRINGER

Overgangsbestemmelserne i §§ 10 og 13, der blev indført i forbindelse med
vedtagelsen af en 4-årig valgperiode til bestyrelsen samt valg af fuldtidsfrikøbt
næstformand har opfyldt deres formål, og har ikke længere nogen praktisk be
tydning.
Som følge heraf fjernes teksten under overskriften ’Overgangsbestemmelse’ i
§ 10, stk. 1 om valg til bestyrelsen, samt i § 13, stk. 1 om næstformanden.
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Seks bilag
Bilag 1. Nugældende lovtekst sammenholdt Ændring af hvilke selvstændigt erhvervsdrivende, KF kan
med ny lovtekst (§§ 2, 5 og 6):
tilbyde aktivt medlemskab (fuldt medlemskab), samt præ
cisering af selvstændiges medlemsrettigheder.

NUVÆRENDE REGLER

NYE REGLER

§ 2. Aktive medlemmer:
Som aktive medlemmer kan KF optage lønmodtagere, konsulenter, free
lance ansatte og selvstændige, der ikke beskæftiger lønmodtagere og
som:
a. har afgangsbevis som bygningskonstruktør fra et statsanerkendt ud
dannelsessted i Danmark – eller
b. er indehaver af gyldigt EurBE card udstedt af AEEBC – eller
c. har en dansk eller udenlandsk uddannelse af byggefaglig karakter
som samlet set vurderes at være på minimum bachelorniveau – eller
d. gennem uddannelse og praktisk erfaring har opnået en samlet kom
petence, der vurderes til at være på samme niveau som bygningskon
struktører og/eller sætte dem i stand til at varetage typiske konstruk
tørfunktioner – eller
e. er medlem af en organisation med hvem, KF har indgået aftale om
gensidig anerkendelse.

Ændring af § 2, stk. 1. Aktive medlemmer:
Som aktive medlemmer kan KF optage lønmodtagere, konsulentansatte,
freelanceansatte og selvstændige uden ansatte samt selvstændige med
ansatte, der ikke kan optages som aktive medlemmer i Konstruktørfor
eningen, og som:
(… litra a-e …)

Stk. 2
Optagelse sker under hensyn til indgåede grænseaftaler/overenskom
ster.

Ændring af § 2, stk. 2
Stk. 2
Optagelse sker under hensyn til indgåede grænseaftaler/overenskomster.
Opnåelse eller opretholdelse af medlemskab som selvstændig med an
satte forudsætter, at den virksomhed, medlemmet driver eller deltager i,
enten er medlem af relevant arbejdsgiverforening eller underskriver aftale
om tiltrædelse af overenskomst med de ansatte, virksomheden beskæf
tiger, uanset om virksomheden drives alene eller sammen med andre,
og uanset om virksomheden drives i personligt regi eller i selskabsform.

(…)

Ændring af § 2, stk. 6, som herefter kun omhandler rettigheder for
aktive medlemmer, der er lønmodtagere.

Stk. 6
Aktive medlemmer har ret til samtlige KF’s medlemsydelser, herunder
bistand med individuelle løn- og ansættelsesforhandlinger, juridisk as
sistance og advokatbistand. Bestyrelsen fastsætter nærmere retnings
linjer herfor, dog gælder:

Stk. 6
Aktive medlemmer, der er lønmodtagere, konsulentansatte eller free
lanceansatte, har ret til samtlige KF’s medlemsydelser, herunder bistand
med individuelle løn- og ansættelsesforhandlinger, juridisk assistance og
advokatbistand. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer herfor,
dog jf. stk. 9.

1. Efter 3 måneders medlemskab kan aktive medlemmer modtage juri
disk rådgivning og lignende, modtage advokatbistand m.m. samt mod
tage lån i henhold til lovenes § 32.
Såfremt bestyrelsen finder, at der foreligger særlige omstændigheder,
kan der dispenseres herfra 2.
Dimittender kan ved overgang til aktivt medlemskab modtage advokat
bistand m.m. samt lån i henhold til lovenes § 32.

Nyt § 2, stk. 7, der kun omhandler rettigheder for selvstændige.
Stk. 7
Aktive medlemmer, der er selvstændige, kan dog jf. stk. 9 i forhold til
selvstændig virksomhed alene søge rådgivning om:
- opstart af virksomhed
- kontrakt- og aftaleforhold, fx i form af standardkontrakter
- ophavsret og immaterielle rettigheder.
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for de ydelser, der til
bydes selvstændige.
Der er ikke krav på bistand i forbindelse med retslige skridt, hvis forholdet
vedrører den selvstændige virksomhed.
Selvstændige medlemmer kan ikke søge rådgivning eller bistand om for
hold, der vedrører deres rolle som arbejdsgiver.
Nyt stk. 9, der blot betyder ”flytning” fra stk. 6 og sproglig tilpasning af karensreglen for nyindmeldte og den særlige dimittendregel, således at bestemmelsen teknisk passer sammen med
de nu separat beskrevne rettigheder for hhv. lønmodtagere og
selvstændige (dvs. at selve reglen er uændret). Med hensyn til et
nyt stk. 8, se Bilag 3.
Stk. 9
1. Først efter 3 måneders medlemskab omfattes aktive medlemmer af de
i stk. 6, 7 og 8 omhandlede rettigheder.
Såfremt bestyrelsen finder, at der foreligger særlige omstændigheder, kan
der dispenseres herfra.
2. Dimittender omfattes dog straks ved overgang til aktivt medlemskab
af de i stk. 6, 7 og 8 omhandlede rettigheder.
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...fortsat
NUVÆRENDE REGLER

NYE REGLER

§ 5. Associerede medlemmer
Som associerede medlemmer kan optages konstruktører, jfr. § 2 litra a
til e, der:
a. bosætter sig i udlandet og ikke arbejder i Danmark, eller
b. er erhvervsaktive, men ophører med aktivt konstruktørarbejde, eller
c. har afsluttet en anden uddannelse efter konstruktøruddannelsen og
ikke længere varetager konstruktørlignende funktioner, eller
d. ikke-konstruktører med tilknytning til og/eller interesse for standen,
eller
e. driver selvstændig virksomhed med ansatte, hvor virksomheden ikke
ønsker et virksomhedsmedlemskab.

Ændring af § 5. Associerede medlemmer
Som associerede medlemmer kan optages konstruktører, jf. § 2 litra a
til e, der:
a. bosætter sig i udlandet og ikke arbejder i Danmark, eller
b. er erhvervsaktive, men ophører med aktivt konstruktørarbejde, eller
c. har afsluttet en anden uddannelse efter konstruktøruddannelsen og
ikke længere varetager konstruktørlignende funktioner, eller
d. ikke-konstruktører med tilknytning til og/eller interesse for standen,
eller
e. driver selvstændig virksomhed med ansatte, hvis de ansatte er opta
gelsesberettigede i KF, jf. § 2.

§ 6. Virksomhedsmedlemmer
Som virksomhedsmedlemmer kan optages erhvervsvirksomheder, hvori
der ansættes lønmodtagere, hvor ejeren/ en af ejerne opfylder samme
betingelser, som gælder for optagelse af aktive medlemmer, jfr. beskri
velsen i § 2, litra a til e.

§ 6 udgår

Derudover er det en betingelse for optagelse, at virksomheden enten
er medlem af en relevant arbejdsgiverforening med overenskomst for
bygningskonstruktører, eller indgår tiltrædelsesoverenskomst med Kon
struktørforeningen.
Stk. 2
Virksomhedsmedlemmer modtager information iht. § 1 stk. 2 i) og kan
deltage i møder som aktive medlemmer, men uden stemmeret.
Virksomhedsmedlemmer kan deltage i KF’s efteruddannelse i det om
fang, der er ledig plads, når aktive medlemmer har haft mulighed for
at tilmelde sig.
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for de ydelser, der til
bydes virksomheds medlemmer.
Ovenstående medlemmer er berettiget til at anvende betegnelsen Med
lem af Konstruktørforeningen, MAK
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Bilag 2. Nugældende lovtekst sammenholdt Indførelse af seniormedlemskab med ret til medlemsydelser
med ny lovtekst (§ 4 og ny § 4a):
som et supplement til det nuværende, gratis pensionist
medlemskab.

NUVÆRENDE REGLER

NY REGEL

§ 4. Pensionister
Som pensionistmedlem kan optages:
Alle der har været aktive medlemmer af KF frem til pensioneringen, og
som er ophørt med konstruktørarbejde.

Som supplement til § 2 om aktivt medlemskab og § 4 om pensio
nistmedlemskab indføres et ny § 4a:

Stk. 2.
Pensionistmedlemmer modtager samme information og kan deltage i
møder som medlemmer, men uden stemmeret.
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for de ydelser, der til
bydes pensionistmedlemmer.
Ovenstående medlemmer bevarer betegnelsen MAK

§ 4a. Seniormedlemskab
Som seniormedlem kan optages:
alle lønmodtagere, der
- i øvrigt er optagelsesberettigede i henhold til § 2, og
- som har været aktive medlemmer af KF, frem til de er overgået til
pensionering.
Optagelse kan ske, uanset om den pågældende er ophørt med at ar
bejde eller har bevaret en hel eller delvis tilknytning til arbejdsmarkedet
som lønmodtager.
Stk. 2
Seniormedlemmer har ret til juridisk rådgivning og forhandlingsbistand
i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold, herunder bistand i for
bindelse med krav over for et konkursbo/Lønmodtagernes Garantifond,
men har ikke ret til advokatbistand eller bistand i forbindelse med retslig
forfølgelse af krav.
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for de ydelser, der til
bydes seniormedlemmer.
Stk. 3
Ovenstående medlemmer har stemmeret og bevarer betegnelsen MAK.
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Bilag 3. Ophævelse af § 32 – flytning af
bestemmelsen i § 32 om ret til medlemslån
til § 2:

Ændring af bestemmelsen i § 32 om KF’s støttekasse for
arbejdsledige.

NUVÆRENDE REGLER

NY REGEL

§ 32. Støttekasse for arbejdsledige
støttekasse for arbejdsledige. Generalforsamlingen fastsætter et beløb,
der opkræves samtidig med kontingentet.

§ 32 slettes

Stk. 2
Støttekassens midler bogføres på en særskilt konto og har sit eget regn
skab.

Stk. 8
KF kan yde lån til medlemmer, der:
- har krav på løn og feriegodtgørelse, der dækkes af Lønmodtagernes
Garantifond – eller
- uberettiget ikke får udbetalt løn og feriegodtgørelse fra arbejdsgivere.

Stk. 3
Støttekassens midler kan yde lån til medlemmer, der:
- er ledige – eller
- har krav på løn og feriegodtgørelse, der dækkes af Lønmodtagernes
Garantifond - eller
- uberettiget ikke får udbetalt løn og feriegodtgørelse fra arbejdsgivere.

I § 2 tilføjes et nyt stk. 8: Medlemslån

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for ydelse af med
lemslån.

Støttekassens midler kan også anvendes til projekter, hvis formål er at
skaffe arbejdsløse medlemmer af KF arbejde og skaffe flere og nye typer
stillinger til KF’s medlemmer i og uden for branchen. Bestyrelsen skal
fastsætte nærmere retningslinjer herfor i hvert enkelt tilfælde.
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Bilag 4. Nugældende lovtekst sammenholdt Indførelse af ekstraordinært valg af nyt bestyrelsesmedlem,
med ny lovtekst (§ 10):
hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide
inden udløbet af sin valgperiode.

NUVÆRENDE REGLER
Ingen

NY REGEL
Bestemmelserne om ekstraordinært valg til bestyrelsen er indar
bejdet som nyt stk. 2-5 i § 10 om valg af bestyrelsesmedlemmer.
Nyt stk. 2, 3, 4, og 5 i § 10:
Stk. 2
Fratræder et landsvalgt eller regionsvalgt bestyrelsesmedlem, uden at
der er en valgt suppleant til posten, udskrives ekstraordinært valg til den
ledige bestyrelses- og suppleantpost hurtigst muligt.
Senest 4 uger efter at bestyrelsesmedlemmet har bekendtgjort sit øn
ske om fratræden, gøres samtlige stemmeberettigede medlemmer ved
direkte henvendelse eller ved orientering i et af foreningens medier be
kendt med valgets afholdelse, opstillingsfrist, og afstemningsprocedure.
Forslag til kandidater skal være skriftlige og indeholde kandidatens
skriftlige accept af opstillingen. Forslag skal være KF’s sekretariat i
hænde inden kl. 12 den 14. dag efter valgets bekendtgørelse.
Sekretariatet udsender inden 1 uge efter anmeldelsesfristens udløb
stemmesedler ved brev eller tilsvarende elektronisk kommunikation til
alle stemmeberettigende medlemmer, jf. stk. 7. (nuværende stk. 3)
Afstemningen kan være skriftlig og/eller elektronisk, og der skal gives
minimum 10 dages frist til stemmeafgivelsen regnet fra udsendelses
datoen.
I øvrigt gælder principperne i § 14 stk. 2, stk. 3a og stk. 5, afsnit 3, 4
og 5.
Stk. 3
Der udskrives ikke valg, hvis bestyrelsesmedlemmet træder af i det ka
lenderår, hvori det pågældende bestyrelsesmedlem er på valg, jf. stk. 1,
medmindre udtræden af flere bestyrelsesmedlemmer bevirker, at besty
relsen ikke længere er beslutningsdygtig, jf. § 20.
Stk. 4
Ved ekstraordinært valg til bestyrelsen er valgperioden tiden frem til
næste ordinære valg til den pågældende bestyrelsespost, uanset at valg
perioden derved bliver kortere end 4 år.
Stk. 5
Det nyvalgte bestyrelsesmedlem tiltræder på det første bestyrelses
møde, der holdes efter den måned, hvori valghandlingen er gennemført.
(stk. 2 og 3 bliver til hhv. stk. 6 og 7)
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Bilag 5. Gældende lovtekst sammenholdt
med ny lovtekst (§ 18, stk. 2):
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Ændring af reglerne om prokura i forbindelse med disposi
tioner over fast ejendom.

NUVÆRENDE REGLER

NY REGEL

§ 18, stk. 2
Foreningen tegnes i økonomiske anliggende af formanden. I tilfælde
af formandens forfald tegnes foreningen i økonomiske anliggender af
næstformanden i forening med sekretariatslederen.

§ 18, stk. 2
Foreningen tegnes i økonomiske anliggender af formanden. I tilfælde
af formandens forfald tegnes foreningen i økonomiske anliggender af
næstformanden i forening med sekretariatslederen.

Ved salg, pantsætning eller andre dispositioner over fast ejendom
kræves dog underskrift af formand, næstformand, sekretariatsleder
og yderligere mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

Ved salg, pantsætning eller andre dispositioner over fast ejendom til
hørende Konstruktørforeningen kræves dog underskrift af formand,
næstformand, sekretariatsleder og yderligere mindst 4 bestyrelsesmed
lemmer.
Det samme gælder ved Konstruktørforeningens erhvervelse af fast ejen
dom.

Bilag 6. Ny lovtekst (§ 7 stk. 4):

Ny bestemmelse, der giver Konstruktørforeningen man
dat til kollektiv forvaltning af medlemmernes ophavsret i
Copydan/UBVA i kraft af medlemskabet af KF.

NUVÆRENDE REGLER
Ingen

NY REGEL
§ 7, nyt stk. 4:
Stk. 4
Medlemmerne overdrager en ikke-eksklusiv ret til Konstruktørforenin
gen til kollektiv forvaltning af ophavsret i Copydan og andre kollektive
forvaltningsorganer. Konstruktørforeningen kan videregive mandatet til
de relevante forvaltningsorganer, eventuelt via sin hovedorganisation.
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