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Forslag til ændring af Københavns Malerlaugs vedtægters § 5 om kriterier 
for optagelse af nye medlemmer 
 
Fremlægges for Københavns Malerlaugs generalforsamling onsdag den 10. juni 2020.  
 
Med henblik på at bringe Københavns Malerlaugs vedtægter i overensstemmelse 
med Danske Malermestres foreslår laugets bestyrelse, at vedtægternes § 5 om 
kriterier for optagelse af nye medlemmer ændres. 
 
Optagelseskriterierne i vedtægternes nuværende § 5, stk. 1 lyder: 
 
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 organisationer foreskrevne svendeprøve i 
malerfaget 
 
c) Ansøgerens faglige niveau bedømmes af Københavns Malerlaugs ledelse eller af 
ledelsen udpegede personer. 
 
 
Bestyrelsen foreslår følgende 
nye formulering af § 5, stk. 1: 
 
§ 5, stk 1 
Som medlemmer kan optages ejere og ledende medarbejdere hos malermestre og 
skiltemalermestre, i maler- og andre overfladebehandlingsvirksomheder, ligesom 
virksomhederne selv. 
 
Medlemskab forudsætter, at ét eller flere af nedenstående kriterier er opfyldt: 
 
a) virksomhedens indehaver eller en ledende medarbejder har afsluttet en af 
malerfagets uddannelser, eller Københavns Malerlaugs bestyrelse efter en konkret 
vurdering af virksomhedens faglige niveau skønner, at dette ligger på niveau med et 
sædvanligt medlem af Danske Malermestre. Såfremt Lauget ønsker at optage 
virksomheden på baggrund af en konkret vurdering, skal virksomheden dog på 
optagelsestidspunktet have drevet malerforretning i en periode på mindst 2 år. 
 
b) virksomheden ikke har forfalden gæld til Danske Malermestre eller Københavns 
Malerlaug. 
 
c) virksomheden ikke har undladt at opfylde en kendelse fra Håndværkets Ankenævn. 
 



d. virksomheden forpligter sig til at deltage i Danske Malermestres 
introduktionskursus for nye medlemmer inden for en periode på maksimalt et år efter 
optagelsen. 
 
e) Københavns Malerlaugs bestyrelse vurderer, at optagelsen af vedkommende person 
eller virksomhed ikke vil skade Laugets omdømme. 
 
Endvidere foreslås vedtægternes § 5, stk. 2 og 3 slettet, idet Danske Malermestres 
vedtægter ikke indeholder samme krav. 
 
§ 5, stk. 2 og 3 lyder som følger. 
 
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. 
 

Stk. 4 bliver dermed stk. 2, stk. 5 bliver stk. 4 etc. 
 


