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Boligforeningen AAB

Klubben har
ca. 125 medlemmer.
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Velkommen som medlem i AAB-
Klubben.
Dit medlemskab giver tryghed og 
hjælp fra klubben, hvis der skulle 
opstå problemer på din arbejdsplads 
eller med kollegaer.
Kontakt altid først din fællestil-
lidsmand, og han vil straks være 
behjælpelig med at få løst din/jeres 
problemer.
Vi håber at du vil trives godt på din 
arbejdsplads og i AAB-Klubben, og 
deltage aktivt i klubbens arrange-
menter, både til glæde for dig selv 
og for dine kollegaer.

VELKOMMEN 
TIL

 •  Boligforeningen AAB •
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§ 1 Område:

Stk. 1
Som medlem af AAB-Klubben kan kun 
optages medlemmer af Ejendomsfunktio-
nærernes Fagforening København eller den 
lokale afdeling.

Stk. 2
Da det ved flertalsbeslutning den 24. oktober 
1941 er vedtaget at oprette AAB-Klubben, 
skal samtlige af Fagforeningens medlemmer 
beskæftiget i AAB-København samt bolig-
foreninger administreret af Boligforeningen 
AAB være medlemmer af klubben.

§ 2 Forhandlingsret:

Stk. 1
AAB-Klubben har ret til at forhandle med 
arbejdsgiveren om de daglige arbejdsfor-
hold.

Stk. 2
Fællestillidsrepræsentanten i AAB er født 
formand for AAB-Klubben, og han/hun 
alene har forhandlingsretten overfor ar-
bejdsgiveren.

Stk. 3
Forhandlinger om oprettelse af eller æn-
dringer i overenskomsten kan ikke føres 
af klubben.

Klubbens vedtægt
Formål:

AAB-Klubbens formål er at 
samle alle Boligforeningen 
AAB arbejdende medlemmer 
af Ejendomsfunktionærernes 
Fagforening tilsluttet Ejen-
dom- og Servicefunktionærer-
nes Landssammenslutning og 
Serviceforbundet til vareta-
gelse af medlemmernes inte-
resser vedrørende de daglige 
arbejdsforhold.
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§3 Generalforsamling/medlemsmøde:

Stk. 1
Generalforsamlingen er klubbens højeste 
myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes en 
gang årligt i september, oktober eller 
november måned. Generalforsamlingen 
indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelsen 
bilægges regnskab. Det anbefales, at der 
medsendes skriftlig beretning.

Stk. 3
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig 
uanset de fremmødtes antal. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende.

Stk. 4
Forslag til generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før gene-
ralforsamlingen.

Stk. 5
Alle med gyldigt medlemskab har taleret på 
generalforsamlingen og medlemsmødet.

Stk. 6
Medlemsmødet afholdes i marts eller april 
måned.

Stk. 7
Gyldigt medlemskab af AAB-Klubben, skal 
på forlangende, forevise sidste lønseddel.

Stk.8
Sager, der ønskes behandlet, kan forlanges 
fremsendt skriftligt eller på lydbånd med 
angivelse af navn og adresse.

Stk. 9
Ekstraordinær generalforsamling kan afhol-
des når Fagforeningen, klubbestyrelsen eller 
mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det ved 
fremsendelse af motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes 
med samme varsel og følger samme regler 
som ordinær generalforsamling.

Stk. 10
Klubben skal meddele Fagforeningen 
tidspunkt og sted for afholdelse af general-
forsamling og medlemsmøde.
Fagforeningen har ret til at lade sig re-
præsentere på generalforsamlinger og 
medlemsmøder, ligesom Fagforeningen 
har taleret.

§4 Valg:

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, 
der skal bestå af:
1 formand, som samtidig er fællestillidsre-
præsentant, vælges for 4 år.
1 kasserer,
3 bestyrelsesmedlemmer samt
1 bestyrelsessuppleant.
Desuden vælges:
1 bilagskontrollant,
1 bilagskontrollantsuppleant.
Formands- Kassererposten kan, hvis det 
er formålstjenligt, bestrides af samme 
person, såfremt dette anvendes indtræder 
bestyrelsessuppleanten, så bestyrelsen altid 
vil være 5 personer.
Deres funktionstid svarer til 2 generalfor-
samlingsperioder, og de afgår med en over 
halvdelen (herunder formand og bilags-
kontrollant) på lige år og resten (herunder 
kasserer og sikkerhedsrepræsentant) på 
ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2
Formanden tegner klubben udadtil.
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Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næst-
formand og sekretær.

Stk. 4
Formand og næstformand er AAB-Klubbens 
primære repræsentanter i selskabsbestyrelse 
og kontaktudvalg.

Stk. 5
Der vælges lokaltillidsrepræsentant, lokalt, 
ifølge overenskomsten, hvor der er mere 
end 5 ansatte, med beføjelser til at forelægge 
og få behandlet problemer, vedrørende de 
daglige arbejdsforhold.

Stk. 6
Der vælges sikkerhedsrepræsentant, lokalt 
ifølge lovgivningen.

§5 Kontingent og regnskab:

Stk. 1
Klubkontingentet kan aldrig overstige 2/3 
af kontingentet til Fagforeningen.

St. 2
AAB-Klubbens medlemmer vil blive truk-
ket for klub- og fagforeningskontingent 
samt A-kassebidrag over lønnen. Efter eget 
ønske kan efterlønsbidraget blive trukket.

Stk. 3
Under henvisning til Fagforeningens ved-
tægter § 3 er klubkontingent at ligne med 
fagforeningskontingent, således at restance 
ud over en måned vil medføre sletning.

Stk. 4
Kassereren skal føre regnskab over ind-
tægter og udgifter samt fremlægge det i 
specificeret stand senest 16 dage før den 
ordinære generalforsamling.

Stk. 5
Revision finder sted en gang om året.

Stk. 6
Kontanter indtil 3.000,00 kr. må opbeva-
res af kassereren, beløb derudover skal 
indsættes i banken. Der skal til enhver tid 
være 2 fuldmagtshavere tilknyttet AAB-
Klubbens konto (konti) med fuld adgang 
til netbanken.
Fuldmagtshavere skal være formand og 
kasserer. Hvis formand og kasserer er en og 
samme person, er det formand/kasserer og 
næstformand der er fuldmagtshavere.

Stk. 7
I henhold til gældende skatteregler er 
klubben pålagt at sørge for, at opfylde 
oplysningspligten til fagforeningen om 
de økonomiske forhold samt medlemstal, 
indtægter og omkostninger m.v.
Dette kan medføre, at fagforeningen uan-
meldt periodisk kan foretage revision af 
klubkassen, enten ved at indkalde regnska-
bet eller foretage revision på stedet.

§ 6 Opløsning:

Stk. 1
AAB-Klubben kan kun opløses, såfremt 2/3 
af samtlige medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2
I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens 
midler og ejendele Ejendomsfunktionærer-
nes Fagforening København.

Således vedtaget på
generalforsamlingen den 

24. november 2011
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Til notater
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