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Pr. 11. april 2017 

 

 

§ 1. NAVN 

 

Laugets navn er Københavns Malerlaug. Lauget er stiftet den 23. januar 

1622. Dets hjemsted er København. 

 

§ 2. FORMÅL 

 

Lauget har til formål at fremme medlemmernes interesser, at virke for 

fagets udvikling og at fremme håndværksstandens tarv ved samarbejde 

med andre organisationer. 

 

§ 3. HOVEDORGANISATIONER 

 

Lauget er en del af Danske Malermestre (DM). Laugets vedtægter følger 

dermed vedtægter og bestemmelser for Danske Malermestre. Via Danske 

Malermestre er Københavns Malerlaug medlem af Håndværksrådet, Nor-

disk Malermesterorganisation og den europæiske organisation for maler-

mestre, UNIEP. 

 

§ 4. ARBEJDSGIVERORGANISATION 

 

Danske Malermestre er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, og Lauget 

og medlemmerne er derfor underkastet Dansk Arbejdsgiverforenings love 

og bestemmelser. 
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§ 5. MEDLEMMER 

 

1. 

Som medlemmer kan optages ejere og ledende medarbejdere hos maler-

mestre og skiltemalermestre, i maler- og andre overfladebehandlingsfirma-

er, ligesom virksomhederne selv. 

 

Medlemskab fordrer et af følgende kriterier: 

 

a) Indehaveren eller en af de ledende funktionærer har bestået den 

af de faglige organisationer foreskrevne uddannelse i malerfaget 

 

b) Indehaveren eller en af de ledende funktionærer vil inden et år 

fra optagelsestidspunktet aflægge den af de faglige organisatio-

ner foreskrevne svendeprøve i malerfaget 

 

c) Ansøgerens faglige niveau bedømmes af Københavns Maler-

laugs ledelse eller af ledelsen udpegede personer. 

 

Bestyrelsen kan dog nægte optagelse af ansøgere, hvis virkeområde i øvrigt 

ikke gør det naturligt, at de beskæftiger malersvende. 

 

2. Et selskab med begrænset hæftelse kan optages som medlem, jfr. stk. 1, 

såfremt samtlige ledere af de afdelinger, der af bestyrelsen skønnes at være 

malerfaglige, er eller samtidig bliver medlem, og såfremt ingen af disse har 

forfalden gæld til Lauget. 

 

3. Har en virksomhed flere indehavere, kan ingen af dem være medlem, 

medmindre de alle er det. 

 

4. Ved optagelsen skal ansøgeren godtgøre, at han ikke skylder svendeor-

ganisationerne noget beløb, og at han derudover ikke har uafgjorte øko-
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nomiske mellemværender med ansatte eller kolleger eller disses organisati-

oner, herunder Lauget. 

 

5. Nyoptagne medlemmer, jfr. stk. 1, er pligtige at gennemgå de af Lauget 

udpegede kurser, medmindre det dokumenteres, at lignende uddannelse er 

gennemført. Kursusafgiften udredes af Lauget. 

 

6. En enke/enkemand efter et medlem kan med bestyrelsens samtykke 

indtræde i sin ægtefælles medlemsrettigheder, hvis der ved dødsfaldet eller 

fremover beskæftiges udlærte malere i virksomheden. 

 

7. Ingen, som har været dømt for en i den offentlige mening vanærende 

handling ved en dansk domstol, eller som har gjort sig skyldig i grov eller 

gentagen ukollegial adfærd, kan optages. 

 

8. Bestyrelsen og repræsentantskabet træffer beslutning om optagelse i 

Lauget og drager omsorg for, at den pågældende underskriver en erklæring 

om at ville underkaste sig de til enhver tid gældende vedtægter. Der skal 

samtidig udleveres et eksemplar af disse. 

 

9. Medlemmer, der ikke længere opfylder de under stk. 1 nævnte betingel-

ser, kan overføres til passivt medlemskab. 

 

10. Ethvert medlem skal have forretningsadresse her i landet. 

 

11. Bestyrelsen kan med repræsentantskabets efterfølgende godkendelse 

fravige reglerne i denne paragraf. 

 

§ 6. INDSKUD 

 

Optagelse i Lauget regnes fra begyndelsen af det kvartal, hvori optagelsen 

finder sted. Ved optagelsen betales et indskud. Størrelsen heraf fastsættes 

af generalforsamlingen. 
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§ 7. KONTINGENT 

 

Københavns Malerlaugs medlemmer betaler bidrag til organisationen - 

herunder til Laugets fonde - efter generalforsamlingens bestemmelser her-

om. 

 

§ 8. UDTRÆDELSE 

 

Udtrædelse af Lauget kan kun ske til en l. juli. Begæring herom skal frem-

sættes ved anbefalet brev inden årsskiftet. 

 

§ 9. SLETTELSE 

 

Såfremt et medlem står i restance med mere end 2 kvartalers kontingent 

eller andre pligtige ydelser til Lauget, fortabes medlemsrettighederne, og 

han kan ved beslutning af fællesmødet slettes af Lauget, uden at han der-

for er fritaget for sine forpligtelser over for dette. 

 

Et medlem, der trods skriftlig henstilling fra bestyrelsen undlader at betale 

forfalden gæld til ansatte eller til faglige kolleger, kan af fællesmødet slettes 

af Lauget. 

 

§ 10. EKSKLUSION 

 

Et medlem kan ekskluderes af Lauget af en generalforsamling med to tre-

diedele af de afgivne stemmer, såfremt den pågældende har gjort sig skyl-

dig i grov eller gentagen overtrædelse af Laugets vedtægter eller tilsvarende 

ukollegial optræden. 

 

Det samme kan ske, såfremt han ved en dansk domstol kendes skyldig i en 

i den offentlige mening vanærende handling. Genoptagelse kan kun ske 

ved en generalforsamlingsbeslutning og på de ved denne fastsatte rimelige 

vilkår. 
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§ 11. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed. Den ordinære gene-

ralforsamling skal holdes hvert år i marts måned. Den indkaldes med 

mindst l4 dages varsel, enten ved bekendtgørelse i to på hinanden følgen-

de numre af tidsskriftet Danske Malermestre eller ved udsendelse af email 

eller brev til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden. 

 

Laugets medlemmer kan begære punkter optaget på dagsordenen ved 

henvendelse til bestyrelsen senest 10. februar. Generalforsamlingen træffer 

selv bestemmelse om, hvem der er adgangsberettiget. Kun aktive med-

lemmer har stemmeret. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem 

kan dog højst bære 2 stemmer ud over sin egen på generalforsamlingen. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende 

punkter, hvis rækkefølge kan ændres af generalforsamlingen: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Oldermandens beretning. 

3. Forelæggelse af det udsendte regnskab til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent og indskud. 

5. Valg af oldermand (hvert 2. år). 

6. Valg af bisiddere. 

7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og tre suppleanter. 

8. Valg af to revisorer og to stedfortrædere blandt Laugets med  

  lemmer + en statsaut. revisor. 

9. Valg af tre (hvert 2. år to) bestyrelsesmedlemmer i Rejsefon-

den. 

10. Indkomne forslag, således som de er udsendt. 

11. Eventuelt. 
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§ 12. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme regler som ordi-

nær, dog bortfalder tidsfristen ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt 

medlem. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan begæres afholdt af to bestyrelses-

medlemmer eller 50 aktive medlemmer. 

 

Efter modtagelsen af behørigt underskreven begæring derom, skal besty-

relsen inden fire uger foranledige en ekstraordinær generalforsamling af-

holdt. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde for-

slag til dagsorden. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal 

indeholde de emner, som er angivet i begæringen. 

 

Bestyrelsen kan herudover sætte emner på dagsordenen. 

 

§ 13. BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKAB 

 

Bestyrelsen består af oldermanden og fire bisiddere. De vælges alle for to 

år ad gangen, således at der hvert år afgår to bisiddere på skift. 

 

Under oldermandens forfald i længere tid vælger bestyrelsen af sin midte 

en til at fungere som oldermand. 

 

Afgår oldermanden ved døden, skal bestyrelsen snarest muligt indkalde en 

ekstraordinær generalforsamling til at vælge en ny oldermand. Ved afgang i 

årets løb blandt bisidderne vælger repræsentantskabet af sin midte stedfor-

trædere for den eller de afgåede. De således valgte bisiddere fungerer indtil 

den første ordinære generalforsamling. 

 

Repræsentantskabet består af 12 medlemmer, der vælges af generalforsam-

lingen for to år ad gangen. Hvert år afgår der seks på skift. 
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§ 14. OLDERMANDEN 

 

Oldermanden er Laugets daglige leder, tegner det og repræsenterer det 

over for offentligheden. 

 

§ 15. BESTYRELSENS MØDER 

 

Bestyrelsen kan indkaldes af oldermanden eller to bisiddere og er kun be-

slutningsdygtig, såfremt oldermanden og mindst to bisiddere er til stede. 

 

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger, og denne underskrives 

af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 16. FÆLLESMØDET 

 

Fællesmødet består af Laugets bestyrelse og dets repræsentantskab. 

 

Fællesmødet kan indkaldes af oldermanden, bestyrelsen eller af et enigt 

repræsentantskab. 

 

Fællesmødet vælger på sit første møde i foreningsåret: 

 

1. Repræsentanter til Danske Malermestres bestyrelse. 

2. Fire medlemmer blandt repræsentantskabets medlemmer til 

Den faglige  Ret. 

3. Medlemmer til Laugets stående udvalg samt delegerede til at 

repræsentere Lauget. 

 

Suppleanter til Den faglige Ret vælges af Fællesmødet. 

 

Medlemmerne bør orienteres om Fællesmødets beslutninger. 
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§ 17. ADMINISTRATION OG TEGNINGSREGLER 

 

Laugets daglige arbejde ledes af bestyrelsen. Budget og aktivitetsplan skal 

godkendes af Fællesmødet. 

 

Lauget tegnes ved disposition over laugets midler med samtidig under-

skrift af to af følgende: Oldermanden, en bisidder samt eventuelt en af 

bestyrelsen befuldmægtiget. 

 

Ved afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes Lauget af older-

manden i forbindelse med mindst to bisiddere. 

 

§ 18. REVISION 

 

Revisionen skal foretage mindst to årlige revisioner af såvel regnskaber 

som midler. 

 

Der skal føres revisionsprotokol, der fremlægges underskrevet på det før-

ste Fællesmøde efter revisionen. 

 

Revisionen kan på begæring få optaget sine bemærkninger i den af older-

manden på generalforsamlingen aflagte beretning. 

 

§ 19. REGLER FOR INSTITUTION UNDER 

KØBENHAVNS MALERLAUG 

 

Den faglige Ret består af fire medlemmer og oldermanden, der er for-

mand. Den faglige Ret har til formål at afgøre faglige stridigheder mellem 

Laugets medlemmer. 

 

Indgår der til Lauget skriftlige klager om faglige forhold, eller skønner 

Laugets ledelse, at et medlem har handlet mod Laugets love og vedtægter 

eller foretaget noget, der strider mod Laugets interesser, indkaldes parterne 



• 10 • 

til et møde på kontoret, hvor sagen af formanden søges ordnet ved forlig. 

Hvis forlig ikke opnås, anmodes klageren såvel som den indklagede om 

hver især at vælge en tillidsmand til at varetage deres interesser. Tillids-

mændene vælges blandt Laugets medlemmer. Nægter eller undlader et 

medlem af vælge en tillidsmand, vælges denne af retten. 

 

De to tillidsmænd møder sammen med parterne og den faglige bestyrelse 

efter tilsigelse på kontoret, hvor sagen igen søges ordnet ved forlig. Viser 

dette sig umuligt, dimitteres parterne og senere tillidsmændene, hvorefter 

Den faglige Ret fælder kendelse i sagen. 

 

Er sagen af en sådan art, at der må idømmes bøde, fastsættes denne af 

retten og således, at bøden står i relation til forseelsen. 

 

Ingen faglig sag kan komme for generalforsamlingen uden først at have 

været behandlet i Den faglige Ret, og ingen kan få en sag for Den faglige 

Ret, uden at hans forpligtelser over for Lauget ifølge Laugets vedtægter er 

opfyldt. 

 

Ved unødig trætte kan der idømmes bøder efter samme skala som oven 

for. 

 

Afstemninger i retten er hemmelige, og ingen af dommerne må undlade at 

afgive stemme. 

 

Bøderne skal betales inden 8 dage efter, at kendelsen er faldet. 

 

Den faglige Rets kendelser er endelige og bindende for parterne. 

 

§ 20. AFSTEMNINGER, VALGBARHED 

 

Afstemninger i Lauget skal foretages skriftligt, hvis dette begæres af et 

medlem af bestyrelsen eller mindst en fjerdedel af mødedeltagerne. 
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Beslutninger og vedtagelser træffes, hvis ikke andet er bestemt, ved sim-

pelt flertal, dvs. at et forslag for at blive vedtaget skal opnå mindst én 

stemme mere end halvdelen af de afgivne stemmer. 

 

Ved stemmelighed er oldermandens stemme udslaggivende. 

 

Blanke, men ikke ugyldige stemmer medregnes ved opgørelsen af de af-

givne stemmers antal. 

 

Hvis der til oldermandsvalg er foreslået flere end to kandidater, finder der 

omvalg sted mellem de to, der ved første afstemning har fået flest stem-

mer. Til tillidsposter kan kun vælges aktive medlemmer, der ikke er fyldt 

70 år. 

 

Til bestyrelsesposter i Københavns Malerlaugs Rejsefond og Kunstfor-

ening kan vælges aktive og passive medlemmer, dog således at de aktive 

altid udgør et flertal i hver af de respektive bestyrelser. Forslag til person-

valg skal stiles skriftligt til dirigenten. 

 

§ 21. VEDTÆGTSÆNDRINGER, OPLØSNING MV. 

 

Vedtægtsændringer, opløsning af Lauget, eksklusion eller genoptagelse af 

ekskluderede medlemmer skal vedtages med mindst 2 tredjedele af de af-

givne stemmer. Desuden skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede 

medlemmer være til stede. 

 

Hvis under halvdelen af medlemmerne er til stede, kan der indkaldes til en 

ny generalforsamling med otte dages skriftligt varsel til hvert medlem, og 

der kan da træffes gyldig beslutning vedrørende de på den første general-

forsamling gyldigt vedtagne forslag uden hensyn til de fremmødtes antal. 

Dog skal forslaget stadig vedtages med to tredjedele af de afgivne stem-

mer. 
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Opløsning af Lauget skal altid bekræftes på en efterfølgende generalfor-

samling. 

 

I tilfælde af Laugets opløsning skal formuen tilfalde et til fremme af Lau-

gets formål oprettet legat eller et efter den opløsende generalforsamlings 

beslutning tilsvarende almennyttigt formål. 

 

 

Som revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling onsdag den 

29. marts 2017 og efterfølgende godkendt på den ekstraordinære general-

forsamling tirsdag den 11. april 2017. 

 

 


