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Kapitel 1 – Navn og hjemsted 
 
1.1 Foreningens navn er Københavns Snedkerlaug, i det følgende kaldet Lauget. 
 
1.2 Laugets hjemsted er Købehavn. 
 
 
Kapitel 2 – Formål 
 
2.1 Lauget har til formål at virke til snedkerfagets tarv, herunder: 
   
  At fremme og styrke organiseringen af fagets arbejdsgivere og det kollegiale 
  sammenhold blandt medlemmerne. 
 
  At medvirke til varetagelsen af Laugets og laugsmedlemmernes fælles  
  interesser i alle spørgsmål vedrørende faglige forhold. 
 
  At medvirke til en afgørelse af tvistigheder, der måtte opstå inden for Laugets 
  egne rammer. 
 
2.2 Til fremme af Laugets formål, kan laygsbestyrelsen lade afholde foredrag, 

diskussionsmøder, rejser, selskabelige sammenkomster og lignende. 
 
2.3 Det Lauget tilhørende materiel og Laugets bibliotek er til afbenyttelse for 

medlemmerne, under ansvar efter laugsbestyrelsens nærmere bestemmelser. 
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Kapitel 3 – Medlemmer 
 
3.1 Som medlemmer af Lauget kan optages arbejdsgivere i snedkerfaget, uansat hvilken 

selskabsform deres virksomhed drives i. Begæring herom fremsendes til bestyrelsen, 
bilagt forslag og anbefaling af et allerede værende medlem, og begæringen 
underskrives af den/de person(er), som er tegningsberettigede i virksomheden. 

 
3.2 Lauget kan endvidere som personmedlemmer optage kompagnoner og ledende 

medarbejdere, som er ansat hos et medlem. Som ledende medarbejdere forstås 
personer, som indtager en overordnet stilling , og som ikke er medlem af en 
lønmodtagerorganisation under LO. 

 
3.3 Intet medlem af Lauget kan have andel i en forretning eller være leder af eller have 

andel i ledelsen af et aktieselskab, interessentskab eller andet firma, der driver en 
med  Laugets medlemmer konkurrerende snedkervirksomhed, uden at den 
pågældende forretning også er medlem af Lauget, Bestyrelsen kan dog tillade 
afvigelser fra denne bestemmelse, når forholdene taler derfor. 

 
3.4 Indgås eller ophæves kompagniskab eller udtræder en kompagnon overdrages 

forretningen til andre eller omdannes til aktieselskab eller lignende skal skriftlig 
anmeldelse herom indgives til bestyrelsen, inden 1 måned efter forandringen er sket. 

 
3.5  Når et medlem afgår ved døden, indtræder vedkommendes bo i medlemsforholdet. 
 
3.6 Medlemmer eller deres enker, kan efter fremsat anmodning, og når de over for 

bestyrelsen godtgør, at de ikke længere driver snedkervirksomhed, fortsætte som 
seniormedlemmer. 

 
3.7 Æresmedlemmer udnævnes på generalforsamlingen efter vedtagelse i bestyrelsen. 
 
3.8 Optagelsen foregår i et bestyrelsesmøde, og der kræves hertil 2/3 af de 

tilstedeværendes stemmer. Opnår den foreslåede ikke det tilstrækkelige antal 
stemmer, kan forslagsstilleren fordre sagen henvist til afgørelse på den 
førstkommende generalforsamling, hvor der da til optagelsen udfordres 2/3 af de 
mødendes stemmer. 
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Kapitel 4 Kontingent 
 
4.1 Kontingent til Lauget af enhver art fastsættes hvert år på Laugsgeneralforsamlingen 

efter bestyrelsens indstilling. 
 
4.2 Kontingent til Lauget beregnes på grundlag af arbejderlønsum og funktionærlønsum 

opgjort i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom i 
Dansk Arbejdsgiverforenings love. Dette kontingent dækker medlemskab af én 
person i virksomheden. 

 
4.3 Personmedlemmer betaler et fast kontingent. 
 
4.4 Kontingentet oprkæves kvartalsvis ved fremsendelse af indbetalingskort som skal 

være afregnet inden 10 dage. 
 
4.5 Nyoptagne medlemmer betaler fuldt kontingent for det kvartal, hvori optagelsen 

finder sted. Ved optagelsen skal oplysninger om lønsummerne i det sidste kalenderår 
foreligge. For en nystartet virksomhed eller en virksomhed som ikke i det foregående 
kalenderår har haft virksomhedens normale omfang svarende beskæftigelse 
beregnes kontingentet af lønsummen i det første fulde arbejdsår, hvori virksomheden 
er medlem. 

 
4.6 Medlemsretten indtræder først, når kontingentet er betalt. 
 
4.7 Hvis et medlem står i restance med kontingent for 2 kvartaler eller derover, kan 

virksomheden slettes som medlem af Lauget og kan ikke på ny optages, forinden 
restancen er betalt. 

 
4.8 Seniormedlemmer betaler et fast kontingent, som opkræves en gang pr. år. 
 
4.9 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
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Kapitel 5 – Generalforsamling 
 
5.1 Generalforsamlingen er Laugets øverste myndighed. 
 
5.2 Ordinær laugsgeneralforsamling. 
 
 5.2.1 afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 
  måneds varsel ved skriftlig tilsigelse pr. e-mail til hvert medlem. Med  
  indkaldelsen skal følge en dagsorden. 
 
 5.2.2 Dagsordenen, der skal medfølge indkaldelsen, indeholder følgende punkter: 
 
  1. Valg af dirigent 
  2. Oldermanden aflægger beretning. 
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
  4. Fastlæggelsen af kontingent, jf. kap. 4.1. 
  5. Valg af oldermand, jf. kap. 7.1. 
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
  8. Behandling af indkomne forslag. 
  9. Eventuelt. 
 

5.2.3 På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning i de på dagsordenen 
 anførte sager. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
 indleveret til Lauget inden 14 dage før generalforsamlingen. 

 
5.3  Ekstraordinære laugsgeneralforsamlinger. 

 
5.3.1 kan indkaldes, når bestyrelsen skønner det fornødent, eller når 1/3 af Laugets 
 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde 
 skal bestyrelsen samtidig med begæringen underrettes om, hvad man agter at 
 bringe til forhandling. 
 
5.3.2Indkaldelse sker med samme varsel som ved ordinære generalforsamlinger. 
 Mener bestyrelsen i overordentlige tilfælde at burde indkalde en 
 generalforsamling med kortere varsel, skal der forinden generalforsamlingens 
 begyndelse erhverves forsamlingens godkendelse af varslets gyldighed, hvortil 
 udfordres halvdelen af de tilstedeværende stemmer. 
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Kapitel 6 – Afstemningsregler 
 
6.1 Stemmeberettigede er Laugets aktive medlemmer og personmedlemmer. 
 
6.2 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog med 

de begrænsninger der følger af 3.8, 6.3, 10.4, 11.2 og 12.1 Afstemningerne foregår 
normalt ved håndsoprækning, men skal – såfremt dirigenten eller mindst 1 af de 
fremmødte og stemmeberettigede kræver det – ske skriftligt. 

 
 
6.3 Til valg af oldermand kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 

stemmer for valget. Til valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer kræves almindelig 
stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

 
6.4 Såfremt der er flere kandidater til en post, skal valget foregå ved skriftlig afstemning. 
 
 
Kapitel 7 – Bestyrelsen 
 
7.1 Laugets bestyrelse består af en oldermand, der repræsenterer Lauget i alle 

anliggender, og af 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. De vælges alle på 
generalforsamlingen. Valget gælder for 3 år af gangen. Genvalg kan finde sted. 

 
7.2 Medlemmer, der vælges til olderman eller bestyrelsesmedlem kan bestride disse 

hverv til og med det år de fylder 70 år. 
 
7.3 I tilfælde af, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer afgår indenfor valgperioden, 

konstituerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 
 
7.4 Bestyrelsen fastlægger rammen for sin funktion i en forretningsorden. 
 
7.5 Lauget hæfter kun for sine forpligtelser med den Lauget til enhver tid hørende 

formue. Det påhviler ikke Laugets bestyrelses medlemmer eller bestyrelse nogen 
personlig hæftelse. 
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Kapitel 8  – Regnskab 
 
8.1 Laugets regnskabsår er kalenderåret. 
 
8.2 Laugets regnskaber revideres hvert år af en statsaut. Revisor og gennemgås af de 2 

valgte revisorer. Revisionen skal være afsluttet inden udgangen af februar måned. 
Det reviderede regnskab skal foreligge til gennemsyn på Laugets kontor de sidste 8 
dage inden generalforsamlingen. 

 
8.3 Laugets og de under dette hørende legaters værdipapirer bliver at notere i de 

pågældende institutioner som tilhørende Lauget eller de respektive legater. 
Værdipapirerne opbevares i depot i bank eller sparekasse. 

 
 
Kapitel 9 – Tegningsforhold 
 
9.1 Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp, herunder en daglig leder af 

Laugets kontor. Herudover varetages Laugets daglige ledelse af et 
administrationsudvalg, bestårende af oldermanden, viceoldermanden samt et 
bestyrelsesmedlem. 

 
9.2 Ved dispositioner over Laugets formueforhold, herunder køb og salg af fast ejendom, 

pantsætning eller anden behæftelse af fast ejendom, forpligtes Lauget alene ved 
underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ved køb og salg af værdipapirer dog 
af administrationsudvalget. 

 
9.3 Ved øvrige økonomiske dispositioner vedrørende Laugets daglige drift kræves 

medvirken af mindst 2 af de i 9.1 nævnte personer. 
 
9.4 Dersom noget medlem af Lauget overtræder de af Lauget givne love eller forskrifter, 

kan bestyrelsen idømme bod herfor. 
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Kapitel 10 – Udtræden af Lauget 
 
 
10.1 Udmeldelse af Lauget skal ske skriftligt til bestyrelsen inden den 1. januar til 

udtrædelse den påfølgende 1. juli. For det år, hvori udtrædelsen sker, betales kun 
kontingent til den dag, på hvilken udtrædelsen træder i kraft. 

 
10.2 Et medlem, der ved dom er fundet skyldig i den offentlige mening vanærende 

handling, ophører at være medlem af Lauget og kan ikke på ny blive medlem, 
medmindre han har erholdt æresoprejsning. 

 
10.3 Bestyrelsen kan midlertidig forbyde et medlem adgang til Laugets møder, ligesom 

den kan udelukke et medlem af Lauget, når den finder, at han ved sit forhold giver 
anledning dertil, eller når 20 medlemmer begærer det i en motiveret med navn 
underskfit forsynet skrivelse til bestyrelsen. 

 
10.4 Bestyrelsens bestemmelse om et medlems adgangsformening eller udelukkelse af 

Lauget kan dog indankes for en generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværene må 
stemme for udelukkelsen, for at denne vedblivende skal være gyldig. 

 
10.5 Et medlems udelukkelse eller eksklusion frigør det ikke for det forholdsmæssige 

medansvar for alle økonomiske forpligtelser, som påhviler Lauget på det tidspunkt, 
medlemskabets ophør bliver effektivt. Krav i så henseende fra Laugets side over for 
medlemmet skal dog gøres gældende inden for et år efter medlemskabets ophør. 

 
10.6 Medlemskabets ophør – uanset årsagen – medfører ikke, at medlemmet eller dettes 

arvinger tilkommer nogen andel i Laugets formue. 
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Kapitel 11 – Ændring af vedtægter 
 
 
11.1 Ændring af vedtægter behandles på generalforsamlingen efter bestemmelserne i 

kapitel 5. 
 
11.2 Til ændringer af vedtægter, der ikke er foreslået eller tiltrådt af en enig 

laugsbestyrelse, kræves at mindst halvdelen af Laugets stemmeberettigede 
medlemmer er til stede, og at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 

 
11.3 Skulle generalforsamlingen ikke være beslutningsdygtig, men en afstemning har vist, 

at 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget, vil der være at indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling efter de i 5.3.2 nævnte regler. På denne 
generalforsamling kan gyldig beslutning tages af 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer uden hensyn til disses antal. 

 
 
Kapitel 12 – Laugets ophør 
 
12.1 Skulle medlemmernes antal aftage i så stærk grad, at Lauget bliver ophævet, eller 

skulle det på en generalforsamling, - på hvilken dog 2/3 af samtlige medlemmer må 
være til stede, og 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor – blive besluttet at 
ophæve Lauget, da skal samtlige Laugets ejendele, af hvad navn nævnes kan, 
overgå som ejendom til Håndværkerstiftelsen af 1835, fortrinsvis til snedkermestre 
og deres efterladte. 

 
12.2 Om opløsningen vil der omgående være at gøre anmeldelse til Erhvervsministeriet, 

der påser afviklingens forsvarlighed og drager omsorg for, at Lauget tilhørende 
arkivsager og genstande af særlig kunstnerisk eller historisk interesse afgives til 
offentlige museer, arkiver eller biblioteker eller på anden forsvarlig måde bevares for 
eftertiden. 

 
 
 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 30. marts 2005. 
 
Bestyrelsen fik bemyndigelse til eventuelt at omformulere kapitel 3.5 samt at rette diverse 
slåfejl og henvisninger. Dette ser sket i nærværende version. 
 
Kap. 9.2 ændret på den ordinære generalforsamling 8. marts 2006. 
 
Kap. 7.1 ændret på den ordinære generalforsamling 28. marts 2007. 
 
Kap. 5.2 ændret på den ekstraordinære generalforsamling 24. oktober 2011. 
 
Kap. 7.2 ændret på den ekstraordinære generalforsamling 24. oktober 2011.  


