Forslag til Vedtægter for Foreningen Kantine & Køkken
1. Formål
Foreningen Kantine & Køkken er en landsdækkende forening. Vi er et fagligt fællesskab for alle,
der har interesse for eller arbejder i køkkener - små som store i kantiner, institutioner både
offentlige og private.

2. Medlemmer
•

Som A-medlem kan optages enhver, der har interesse for og arbejder med mad
A-medlemmer kan deltage i samtlige arrangementer i foreningens afdelinger mod
deltagerbetaling

•

L-medlem (leverandør):
L-medlemmer er leverandør til kantiner og køkkener

•

S-medlem (senior):
Er tidligere A-medlem og har forladt arbejdsmarkedet
Har søgt skriftligt til kassereren i hovedbestyrelsen om at overgå fra A-medlem til Smedlem
Seniormedlemmer kan deltage i sociale aktiviteter til arrangementets pris

3. Organisation
•
•
•

Foreningen Kantine & Køkken organiseres i lokale afdelinger med fælles CVRnummer
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt en
repræsentant, som udpeges af hver lokalafdeling
Landsforeningens adresse er den samme som landsformandens adresse

4. Generalforsamling for landsforeningen
•
•

Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts i ulige årstal på skift hos
lokalafdelingerne
Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres i foreningens medier med fire ugers
varsel
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være landsformanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

5. På valg er:
Formand, næstformand, sekretær og kasserer
En suppleant for to år
Revisor/bogholder
Valg af to bilagskontrollanter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle valg afgives skriftligt og afgøres ved almindelig stemmeflertal
Kun fremmødte A- og L-medlemmer har stemmeret, mens S-medlemmer ikke har
stemmeret
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
Foreningens regnskab og vedtægtsændringer udsendes direkte til de medlemmer som
er tilmeldt generalforeningen senest to uger før generalforsamlingen afholdes
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i hovedbestyrelsen ønsker
det, eller 10 % af A-medlemmerne kræver det
Et krav om ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt og med tydelig
angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 25 dage efter formanden har
modtaget det formelle krav
Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel via foreningens medier til medlemmerne med
oplysning om dagsorden
Behandling af emnerne på en ekstraordinær generalforsamling kræver tilstedeværelse
af 2/3 af de medlemmer der skriftligt har krævet generalforsamlingen

5. Generalforsamling for lokalafdelingerne
•
•

Lokalafdelingerne afholder en årlig generalforsamling inden udgangen af februar måned
Indkaldelse til generalforsamlingen skal offentliggøres i afdelingens medier med fire ugers
varsel
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Lokalformandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalformanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
5. Valg af afdelingsbestyrelse
Afdelingens bestyrelse skal mindst bestå af:
Formand (vælges i ulige år)
Næstformand (vælges i lige år)
Kasserer (vælges i lige år)
Sekretær (vælges i ulige år)
Et bestyrelsesmedlem vælges for to år i ulige år
Bestyrelsen bør have 5 medlemmer, og altid et ulige antal

En suppleant vælges for et år af gangen og indtræder i bestyrelsen, i fald et
bestyrelsesmedlem udtræder
Valg af revisor (ulige år)
Valg af revisorsuppleant (lige år)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle valg afgives skriftlig og afgøres ved almindeligt stemmeflertal
Kun fremmødte A- og L-medlemmer har stemmeret, mens S-medlemmer ikke har
stemmeret
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
Lokalafdelingens regnskab udsendes direkte til de medlemmer som er tilmeldt
generalforeningen senest to uger før generalforsamlingen afholdes
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal i afdelingsbestyrelsen
ønsker det, eller 10 % af A-medlemmerne kræver det
Et krav om ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt og med tydelig
angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 25 dage efter lokalformanden har
modtaget det formelle krav
Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel via foreningens medier til medlemmerne med
oplysning om dagsorden
Behandling af emnerne på en ekstraordinær generalforsamling kræver tilstedeværelse
af 2/3 af de medlemmer der skriftligt har krævet generalforsamlingen

6. Lokalbestyrelsernes ansvar
Lokalbestyrelserne har ansvaret for:
• At afholde møder og arrangementer i lokalområdet
• At afholde bestyrelsesmøde så ofte det er nødvendigt dog mindst fire gange årligt
• At forestå afdelingens regnskab og sikre en økonomi i balance
• At deltage med et fast medlem i hovedbestyrelsen
• At de på hovedbestyrelsesmøder vedtagne forslag gennemføres lokalt
• At fremføre forslag og idéer til behandling på hovedbestyrelsesmøderne
• Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet dog kan bestyrelsesmedlemmer deltage gratis i
lokalforeningens arrangementer
• Bestyrelsesmedlemmers udgifter, som tjener afdelingens interesse, kan dækkes af
afdelingen
• Lokalforeningens formand repræsenterer Foreningen Kantine & Køkken lokalt i alle forhold,
hvor lokalafdelingen møder med en repræsentant

7. Hovedbestyrelsens ansvar
Hovedbestyrelsen har ansvaret for:
• At aktiviteterne i lokalforeningerne afholdes i henhold til formålsparagrafferne
• Varetager kontingentopkrævning

•
•
•
•
•

Gennemfører beslutninger, der er truffet på hovedbestyrelsesmøderne samt på
generalforsamlingen
At afholde landsgeneralforsamling
Hovedbestyrelsen holder møde så ofte landsformanden finder det nødvendig, dog
mindst fire gange årligt, eller hvis blot et bestyrelsesmedlem skriftligt anmoder om det
Hvervet som hovedbestyrelsesmedlem er ulønnet, der kan dog dækkes
transportudgifter efter de på hovedbestyrelsesmøderne aftalte tariffer
Hovedbestyrelsesmedlemmer, de fire faste, kan deltage gratis i foreningens
arrangementer, i alle afdelinger

8. Landsformanden
Landsformanden repræsenterer Foreningen Kantine & Køkken i alle forhold, hvor foreningen
møder med en repræsentant.
Formanden er den eneste, som må udtale sig til landsdækkende presse. Formanden skal
løbende holde medlemmerne orienteret om foreningens virke og udvikling.
Landsformanden kan ikke bestride andre bestyrelsesposter indenfor Foreningen Kantine og
Køkken

9. Landsforeningens kasserer
Landsforeningens kasserer er ansvarlig for:
• Foreningens regnskabsførelse i samarbejde med den valgte bogholder
• At holde foreningens medlemskartotek opdateret
• Udfærdige og fremlægge regnskab for hovedbestyrelsen løbende og til
landsgeneralforsamlingen
• Forestå opkrævningen af kontingent og fordelingen af lokalafdelingernes andele
• Ansvarlig for at alle regninger og bilag stemmer overens
• Regnskabet følger kalenderåret
• Årsregnskabet skal forelægges hovedbestyrelsen ved det første bestyrelsesmøde i det
efterfølgende år

10. Landsforeningens sekretær
Landsforeningens sekretær er ansvarlig for:
• Udfærdige mødeindkaldelser til hovedbestyrelsesmøder
• Udfærdige dagsorden til hovedbestyrelsesmøder
• Skrive referat til hovedbestyrelsesmøder

11. Landsforeningens næstformand
Landsforeningens næstformand supplerer og erstatter ved landsformandens fravær

12. Kommunikation
Foreningen kommunikerer med eksisterende og potentielle medlemmer på den mest optimale
og hensigtsmæssige måde.

13. Opløsning
Opløsning af landsforeningen eller en lokalafdeling:
• Hvis en lokalafdeling ikke er i stand til fortsat at virke, fordi der ikke kan vælges en
bestyrelse eller der mangler tilslutning af medlemmer, indstilles afdelingens
virksomhed og alle aktiver overføres til landsforeningen
• Hvis en lokalforening indgår i en fusion med en tilstødende afdeling overføres aktiverne
til den fortsættende afdeling
• Hvis Foreningen Kantine & Køkken (landsforeningen) ikke kan videreføres, fordi der
ikke kan vælges en bestyrelse eller der er mangel på medlemstilslutning, tager den sidst
siddende hovedbestyrelse beslutning om hvordan og til hvilke foreningens midler skal
tilfalde evt. til et godtgørende formål

