LOVE OG STATUTTER
for
GLADSAXE HÅNDVÆRKERFORENING
§ 1: Foreningens navn
Foreningens navn er “GLADSAXE HÅNDVÆRKERFORENING”. Hjemstedet
er i Gladsaxe Kommune.
§ 2: Foreningens formål
Foreningens formål er at samle alle i Gladsaxe Kommune og omegn boende
håndværk, småindustri samt liberalt erhverv, for at opnå bedst mulige
arbejdsvilkår og samarbejde.
§ 3: Optagelse
Som medlem kan optages enhver selvstændig eller leder, der bor eller driver
virksomhed i Gladsaxe Kommune eller nærmeste omegn, og har gjort dette i
det sidste år forud for optagelsen.
Personer, som af særlige grunde er ønsket som medlemmer, kan af
bestyrelsen indstilles til optagelse på et bestyrelsesmøde. Der kan maksimalt
indvælges 2 medlemmer i bestyrelsen, der opnåede medlemsskab som følge
af særlige grunde.
§ 4: Begæring om optagelse
Begæring om optagelse i foreningen må ske skriftligt til bestyrelsen og være
anbefalet af mindst 2 medlemmer, hvoraf ihvertfald det ene skal have mindst
1 års medlemsskab.
Bestyrelsen forelægger ved førstkommende medlemsmøde indkomne
begæringer, og beslutning træffes herefter af bestyrelsen.
Medlemsskabet er først gyldigt efter ansøgerens præsentation og velkomst
på en generalforsamling eller et medlemsmøde.
§ 5: Medlemskontingent
Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, og det
opkræves forud.
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Nye medlemmer betaler et indskud, som fastsættes på den årlige
generalforsamling.
§ 6: Foreningens emblem
Foreningens emblem i sølv, som udleveres gratis til ethvert nyt medlem, skal
bæres ved alle møder og festlige lejligheder.
Foreningens emblem i guld kan af bestyrelsen tildeles medlemmer med
årelang indsats for foreningen.
Emblemerne er foreningens ejendom, og skal ved afgang eller dødsfald atter
overdrages foreningen.
Emblemerne må på ingen måde forarbejdes.
Bortkommer emblemet kan et nyt erhverves til dagspris.
§ 7: Restance
Pådrager et medlem sig mere end 1 års restance og “ikke i løbet af 3 uger
efter skriftligt at være påmindet herom” betaler restancen, slettes han af
foreningen, og kan ikke påny optages, før restancen er afviklet og nyt indskud
betalt.
§ 8: Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til et
halvårs udløb.
§ 9: Udelukkelse
Et medlem, der dømmes for en i den offentlige mening vanærende handling,
udelukkes af foreningen.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder, at han ved sit forhold
giver anledning hertil.
Det udelukkede medlem kan dog forlange en sådan afgørelse forelagt den
ordinære generalforsamling. Indtil da er bestyrelsens beslutning afgørende.
§ 10: Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan udnævnes på forslag af bestyrelsen. Æresmedlemmer
er kontingentfrie.
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§ 11: Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle forhold.
Den ordinære årlige generalforsamling afholdes i marts måned.
Alle medlemmer indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen, der ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
For den ordinære generalforsamling aﬂægges beretning om foreningens
virksomhed i det forløbne år. Ligeledes fremlægges, til generalforsamlingens
godkendelse, foreningens samlede regnskaber for det forløbne år indtil 31.
december.
Evt. forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag til lovændringer behandles som anført i § 21.
§ 12: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen
og skal indkaldes, såfremt 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring med
dagsorden til bestyrelsen herom.
Bestemmelserne i § 11 angående indkaldelse, ledelse og
beslutningsdygtighed, er ligeledes gældende for ekstraordinære
generalforsamlinger.
§ 13: Bestyrelsen
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, formand, næstformand,
kasserer, sekretær samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Alle valg gælder for 2 år ad gangen og således, at 4 bestyrelsesmedlemmer
vælges på en generalforsamling og 3 på næstfølgende generalforsamling.
Tillige vælges på hver generalforsamling en suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
Alle valg til tillidsposter er gældende for 2 år.
Bestyrelse og tillidsmænd kan genvælges.
§ 14: Foreningens ledelse
Formanden leder foreningens anliggender og fører korrespondancen samt
repræsenterer foreningen udadtil.
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Bestyrelsen afgør hvordan foreningens korrespondance, dokumenter og arkiv
skal opbevares.
Foreningens øvrige særlige værdier og værdipapirer skal opbevares i en
banks depot eller bankboks, hvortil der er dispositionsret efter nedenstående
§ 16.
Foreningens faste ejendomme administreres af en af bestyrelsen valgt
administrator, samt et 3-mandsudvalg, udvalgt af bestyrelsen, hvoraf mindst
de 2 skal være bestyrelsesmedlemmer.
§ 15: Næstformanden
I tilfælde af formandens forfald, indtræder næstformanden i formandens
stilling og rettigheder.
§ 16: Kassereren
Kassereren fører nøjagtigt og specificeret regnskab over alle økonomiske
bevægelser - fraset faste ejendomme - og foretager opkrævning af
kontingent.
Kontantbeholdning bør undgås. Foreningens midler indsættes på giro eller i
banken, alt efter forrentningen.
Dispositionsret til disse konti - som til alle foreningens øvrige værdier, bank,
bankboks m.v., i henhold til § 14 - har formand og kasserer sammen, eller én
af disse i forbindelse med ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Desuden kan en enig bestyrelse meddele særskilt prokura til en
enkeltperson.
§ 17: Sekretæren
Der føres protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling. Protokollen
skal indeholde referat af mødeindhold samt deltagere. Ved bestyrelsesmøder
skal protokollen tiltrædes af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Protokollen skal
være tilgængelig for medlemmerne til gennemsyn.
§ 18: Revision
Foreningsregnskabet og regnskabet for ejendommene følger kalenderåret.
Begge årsregnskaber inkl. revision underskrives af bestyrelsen samt forsynes
med revisors påtegning.
Revision af begge årsregnskaber foretages af en på generalforsamlingen
valgt statsaut. eller registreret revisor, med en funktionstid efter § 13.
Side 4 af 10

§ 19: Ansvarsforsikring
Den til en hver tid siddende bestyrelse skal være omfattet af en
bestyrelsesansvarsforsikring, som oprettes iht. almindelig kutyme og med en
forsikringssum som afspejler foreningens formue og løbende drift.
§ 20: Håndværksrådet
Foreningen er tilsluttet Håndværksrådet.
§ 21: Lovændringer
Lovændringer kan kun finde sted efter 2 på hinanden følgende
generalforsamlingers beslutning.
Det skal udtrykkeligt fremgå af indkaldelserne til generalforsamlingerne, at
dagsordenen omfatter lovændringer.
§ 22: Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses efter 2/3 af foreningens medlemmer stemmer
herfor på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
§ 23: Vedtægternes ikrafttræden
Disse love og statuetter er trådt i kraft den 21. juni 1913 og senest revideret
på den ekstraordinære generalforsamling den 19. februar 2020.
Søren Muldgaard, Formand
Peter Pretzmann, Næstformand
Steen Andersen, Kasserer/udlejning
Jørgen Franck, Sekretær/IT
Ebbe Skovsgaard, Bestyrelsesmedlem
Johnni Regnarsson, Bestyrelsesmedlem
Arne B. Larsen, Bestyrelsesmedlem
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LEGATER
LOVE og STATUTTER
for
GLADSAXE HANDVÆRKERFORENING
§1
Legatets formål er til foreningens trivsel.
§2
Fondet ejer en kapital, som er tilvejebragt ved gaver fra forhenværende
medlemmer og forøges ved forrentning.
§3
Kapitalen skal til enhver tid være anbragt på fuldt ud betryggende måde: i
bank eller i fastbundne obligationer.
§4
Fondet administreres af Håndværkerforeningens bestyrelse, og dens
kasserer fører regnskab med fondets midler. Regnskabet revideres af
foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen
samtidig med foreningens regnskab.
§5
Skulle foreningen blive opløst, overdrages kapitalen efter den til den tid
gældende lovregler.
§6
For ændring af disse statutter gælder samme betingelser, som for
lovændringer i Håndværkerforeningen.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 1913 og revideret på
senere generalforsamlinger.
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Gladsaxe den 20. november 2007
Erling Røder, Formand
Hans Weibel, Næstformand
Kaj Yttesen, Kasserer
Poul Hansen, Sekretær
Michael Barker, Bestyrelsesmedlem
John Nielsen, Bestyrelsesmedlem
Henrik Lebech, Bestyrelsesmedlem
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FUNDATS for
MALERMESTER J. BREUM OG HUSTRU’s LEGAT
§1
Legatet er oprettet den 21. juni 1963 og bestyres af den til enhver tid
siddende bestyrelse i Gladsaxe Håndværkerforening.
§2
Den til enhver tid værende legatkapital, der ved oprettelsen består af kr.
2.000,- Østifternes Kreditforening obligationer 18. serie, 7%, skal anbringes i
obligationer efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler eller på en
bank- eller sparekassekonto lydende på legatets navn.
§3
Medens legatkapitalen stedse skal forblive urørt, skal legatets renteindtægter
anvendes til fordel for medlemmer af Gladsaxe Håndværkerforenings
medlemmer eller disses efterladte.
§4
Uddeling foretages fortrinsvis ved juletid, men Gladsaxe
Håndværkerforenings bestyrelse kan til ethvert tidspunkt - efter ansøgning
eller på eget initiativ - foretage udbetalinger til én eller ﬂere personer.
Ubenyttede indtægter kan udbetales det eller de efterfølgende år.
§5
Såfremt Gladsaxe Håndværkerforening måtte blive opløst eller foreningen af
andre grunde ikke skulle kunne fortsætte bestyrelse af legatet, vil formuen
være at overdrage til Gladsaxe Kommune til velgørende formål, eventuelt
Juleindsamlingskomitéen i Gladsaxe Kommune.
Frødings Allé 35, den 21. juni 1963.
M. Breum og I. Breum
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FUNDATS for
ANNA OG IB GRINGER’s LEGAT
§1
Legatet er oprettet den 15. maj 1973 og bestyres af den til enhver tid
siddende bestyrelse i Gladsaxe Håndværkerforening.
§2
Den til enhver tid værende legatkapital, der ved oprettelsen består afkr.
1.000,- “skriver et tusinde kroner” Byggeriets Realkreditfonds obligation i 64.
serie, 7%, skal anbringes i obligationer efter reglerne for anbringelse af
umyndiges midler eller på en bank- eller sparekassekonto lydende på
legatets navn.
§3
Medens legatkapitalen stedse skal forblive urørt, skal legatets renteindtægter
anvendes til fordel for medlemmer af Gladsaxe Håndværkerforenings
medlemmer eller disses efterladte.
§4
Legatet forvaltes, administreres og evt. afvikles af Gladsaxe
Håndværkerforenings bestyrelse i fuld overensstemmelse med de for
Håndværkerforeningens “Legatfond- og Legatfonds Hjælpefonds” gældende
statutter.
Søborg, den 15. maj 1973.
Anna Gringer og Ib Gringer
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FUNDATS for
ENKEFRUE CHRISTINE JENSEN MØLLER’s LEGAT
§1
På Gladsaxe Håndværkerforenings 60 års dag, torsdag den 21. juni 1973,
skænkes og oprettes herved omhandlede legat, der bestemmes fremtidigt
bestyret af den til enhver tid siddende bestyrelse i Gladsaxe
Håndværkerforening.
§2
Den til enhver tid værende legatkapital, der ved oprettelsen består af 2 stk. kr.
1.000,- Østifternes Kreditforening obligationer á 5% i Kreditforeningens 16.
serie, 5. afdeling, og med nr. B. 14632 og B. 14733, skal stadig være anbragt
i obligationer efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler eller på en
bank- eller sparekassekonto lydende på legatets navn.
§3
Medens legatkapitalen stedse skal forblive urørt, skal legatets renteindtægter
anvendes til fordel for medlemmer af Gladsaxe Håndværkerforenings
medlemmer eller disses eferladte.
§4
Legatet forvaltes, administreres og evt. afvikles af Gladsaxe
Håndværkerforenings bestyrelse i fuld overensstemmelse med de for
Håndværkerforeningens “Legatfond- og Legatfonds Hjæpefonds” gældende
statutter.
Bagsværd, den 21. juni 1973.
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