Vedtægter for ”Danske Anlægsgartnere”

Foreningens vedtægter
Ankenævn og garantifond
for
Danske Anlægsgartnere

Navn og hjemsted
Foreningens navn er Danske Anlægsgartnere. Navnet er tillige med Landsforeningen Danske
Anlægsgartnermestre (LDA), Landsforeningen af Danske Anlægsgartnermestre og Dansk
Anlægsgartnerforening anmeldt til Foreningsregistret og beskyttet. Foreningen har hjemsted i
København.
Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at samle virksomheder i den grønne sektor i én faglig
organisation og at virke til fremme af den grønne sektors erhvervsmæssige interesser samt at
medvirke til en god oplæring og uddannelse inden for sektoren.
Stk. 2. Til Landsforeningen kan i øvrigt knyttes et serviceselskab oprettet som anparts- eller
aktieselskab, til hvis bestyrelse hovedbestyrelsen for Landsforeningen udpeger 4
medlemmer.
Stk. 3. Landsforeningen udsender medlemsinformationen „NYHEDSBREVET“. Meddelelser,
som er viderebragt herigennem, anses for at være kommet til alle medlemmers kendskab.
§ 1 Faglig Hjælpefond
Stk. 1. Medlemmer af Danske Anlægsgartnere – ”anlægsgartnergruppen” er omfattet af de
til enhver tid gældende vedtægter for Faglig Hjælpefond. For så vidt angår de øvrige
medlemsgrupper / sektioner i foreningen, kan hovedbestyrelsen beslutte om den pågældende
medlemsgruppe / sektion er omfattet af Faglig Hjælpefond. Er en sådan beslutning truffet, er
vedtægterne for Faglig Hjælpefond gældende på lige fod med nærværende vedtægter.
§ 2 Optagelse
Medlemskab af Danske Anlægsgartnere etableres ved optagelse i en af Danske
Anlægsgartneres grupper. Optagelseskriterierne for de enkelte grupper er:
Anlægsgartnergruppen
a. Anlægsgartnere
Anlægsgartnere(mestre), hvis hovederhverv er anlægsgartneri, og som i øvrigt opfylder de
betingelser, som Danske Anlægsgartnere til enhver tid måtte fordre om faglige kvalifikationer.

Personer eller virksomheder, der beskæftiger sig med anlægsgartnervirksomhed, og som kan
dokumentere, at en eller flere ansvarlige ejere eller virksomhedsledere kan udføre
anlægsgartnerarbejde for den pågældende virksomhed i henhold til fagets kvalifikationer.
b. Øvrige firmaer
Personer eller firmaer med tilknytning til faget, der driver ikke konkurrerende virksomhed til
anlægsgartnere, eksempelvis planteskoler og andre leverandører og personer med særlig
interesse for faget.
c. Seniormedlemmer
Personer der er ophørt med at drive selvstændig virksomhed som anlægsgartner og som ikke
driver anden konkurrerende virksomhed.
d. Æresmedlemmer
Efter enstemmig beslutning i hovedbestyrelsen kan udnævnes æresmedlemmer.
Drifts- og entreprenørgruppen
Virksomheder eller grønne afdelinger i virksomheder, der tillige beskæftiger sig med andre
arbejdsområder end anlægsgartneri, og som på grund af overenskomstmæssigt tilhørsforhold
andet sted ikke er omfattet af Danske Anlægsgartneres overenskomst.
Specialistgruppen
Foreninger inden for den grønne sektor, der indgår associeringsaftale med Danske
Anlægsgartnere.
§ 2a
Medlemmer af Danske Anlægsgartneres grupper har følgende status:
Medlemmer af anlægsgartnergruppen
a. Anlægsgartnere
Stemmeret i kredsanliggender og på landsgeneralforsamlingen samt adgang til Danske
Anlægsgartneres servicetilbud efter hovedbestyrelsens retningslinjer.
b. Øvrige firmaer
Ingen taleret, stemmeret på landsgeneralforsamlingen eller adgang til servicetilbud.
c. Seniormedlemmer.
Taleret, men ikke stemmeret i forsamlinger.
Seniormedlemmer modtager alle meddelelser, cirkulærer m.v., der udsendes fra sekretariatet
til orientering om foreningens aktiviteter. Blandt seniormedlemmerne kan oprettes
seniorklubber med egne vedtægter. Disse vedtægter skal dog godkendes af Danske
Anlægsgartneres hovedbestyrelsen.
d. Æresmedlemmer
Æresmedlemmets rettigheder afhænger af, hvilken medlemskategori æresmedlemmet hører
under.
Medlemmer af drifts- og entreprenørgruppen
Stemmeret på landsgeneralforsamling.

Herudover har gruppe 2-medlemmer adgang til Danske Anlægsgartneres servicetilbud
vedrørende det grønne område efter hovedbestyrelsens retningslinjer.
Medlemmer af specialistgruppen
Foreningens rettigheder fremgår af den konkrete aftale med Danske Anlægsgartnere.
§ 3 Begæring
Stk. 1. Begæring om optagelse i foreningen tilstilles for anlægsgartnergruppens
vedkommende formand for den kreds, jf. § 8, hvori den pågældende driver virksomhed som
anlægsgartner.
Øvrige ansøgere stiler ansøgningen til landsformanden.
Ansøgningerne vedrørende gruppe drifts- og entreprenørgruppen samt specialistgruppen
udfærdiges på de af foreningen autoriserede blanketter. Landsformanden træffer endelig
afgørelse om optagelse af alle medlemmer, dog for kredsmedlemmers vedkommende efter
indstilling fra kredsformanden.
Stk. 2. Ved optagelse i Landsforeningen betales et indskud, der fastsættes af
hovedbestyrelsen.
Stk. 3. Godkendelse eller forkastelse af ansøgning om medlemskab hviler på foreningens
frie skøn, der på intet tidspunkt kan indbringes for domstolene.
§ 4 Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse af Landsforeningen kan kun ske til en 1. juli eller til en 1. januar med et
halvt års varsel.
Det første medlems år kan medlemskab opsiges med 1 måneds varsel til ophør på 1
årsdagen for medlemsskabet.
Udmeldelsesbegæringen sker ved skriftlig meddelelse til Landsforeningens sekretariat.
Stk. 2. Under en arbejdskonflikt eller når en konflikt er varslet af en af overenskomstparterne,
kan udmeldelse ikke finde sted for så vidt angår anlægsgartnergruppen, drifts- og
entreprenørgruppen samt specialistgruppen, i det omfang disse firmaer er omfattet af Danske
Anlægsgartneres overenskomst.
Stk. 3. Ophører et medlem med at drive virksomhed, herunder afhænder virksomheden, skal
foreningen underrettes med mindst et kalenderkvartals varsel.
Stk. 4. Træder et medlem i betalingsstandsning, går konkurs eller likvidation, skal
Landsforeningen underrettes omgående og senest 8 dage efter registrering.
Stk. 5. Når særlige forhold taler derfor, kan forretningsudvalget undtagelsesvis imødekomme
en anmodning om udmeldelse til et andet tidspunkt og/eller med kortere varsel end angivet i
stk. 3.
§ 5 Restance
Såfremt et medlem/virksomhed er i restance med kontingent eller andre pligtige ydelser
udover 4 måneder, skal Landsforeningens fordringer inddrives ved inkasso, og det
pågældende medlem/virksomhed kan ekskluderes af Landsforeningen med øjeblikkelig varsel, jf. dog § 19, stk. 7.

Det pågældende medlem er dog pligtig at betale kontingent og andre pligtige ydelser samt
renter heraf, indtil medlemmet kunne være udmeldt rettidigt af Landsforeningen, jf. § 4, stk. 1.
Også efter dette tidspunkt hæfter medlemmet for eventuelle forpligtelser, som er pådraget i
den periode, hvor personen/virksomheden var medlem af foreningen.
Rente beregnes med dagsrente fra forfaldsdato, jf. § 19, med en rentesats svarende til den i
renteloven bestemte.

§ 6 Eksklusion
Stk. 1. Kredsbestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et kredsmedlem, der sidder
Landsforeningens love eller afsagt kendelse overhørig, eller som gør sig skyldig i noget
kriminelt forhold, der skønnes at være af en sådan art, at medlemskabet ikke bør opretholdes.
Om en af kredsbestyrelse truffet beslutning om eksklusion afgives indberetning til hovedbestyrelsen.
Stk. 2. En i henhold til stk. 1. truffet beslutning om eksklusion kan det ekskluderede medlem
forlange forelagt hovedbestyrelsen til afgørelse, dersom skriftlig begæring herom rettes til
Landsforeningens formand senest 14 dage efter modtagelse af meddelelsen om den
stedfundne eksklusion. Det ekskluderede medlem har ret til selv at overvære det møde i hovedbestyrelsen, hvori hans sag forelægges, og til en mundtlig eller i et skriftligt indlæg at
fremføre sine indvendinger mod kredsbestyrelsens beslutning. Formanden for den kreds,
hvori det ekskluderede medlem driver virksomhed, deltager i sin egenskab af
hovedbestyrelsesmedlem i det nævnte møde og er berettiget til at fremføre kredsens
synspunkter. Kredsformanden deltager derimod ikke i afstemningen eller i den eventuelt efter
sagens forelæggelse, men forud for afstemningen, stedfindende interne drøftelse i
hovedbestyrelsen.
Uanset sagens indbringelse for hovedbestyrelsen står kreds bestyrelsens afgørelse ved
magt, indtil hovedbestyrelsens afgørelse er truffet. Hovedbestyrelsens afstemninger om de i
nærværende paragraf omhandlede forhold er skriftlige og hemmelige.
Stk. 3. For så vidt angår medlemmer, der ikke er kredsmedlemmer, træffer
hovedbestyrelsen afgørelse.
Stk. 4. De i nærværende paragraf omhandlede sager kan i intet tilfælde indbringes for de
almindelige domstole.
§ 7 Brud på overenskomst
Såfremt et medlem forsætligt begår brud på nogen med de faglige organisationer bestående
overenskomst, påhviler det medlemmet efter påkrav at godtgøre Landsforeningen eventuelle i
forbindelse med overenskomstbruddet påløbne udgifter.
§ 8 Kredsopdeling
Stk. 1. Foreningens anlægsgartnergruppe opdeles i kredse, hvis grænser fastsættes af
hovedbestyrelsen. En kreds vedtager egne love, der skal godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Kun medlemmer af anlægsgartnergruppen er kredsmedlemmer. Kredsene og
medlemmer bør dog i størst muligt omfang samarbejde med øvrige medlemmer af Danske
Anlægsgartnere i det daglige foreningsarbejde.
Stk. 3. Hvis en virksomhed, som er medlem af anlægsgartnergruppen, har en filial / afdeling
i en anden kreds, er denne filial / afdelings mester (daglige leder) valgbar til kredsbestyrelsen
og andre tillidsposter, som sorterer under kredsen.
§ 9 Kredsgeneralforsamling
Stk. 1. Senest hvert års 1. december afholder hver enkelt kreds ordinær generalforsamling.
Bestyrelse og formand vælges for to år ad gangen. På kredsens generalforsamling vælges
endvidere suppleanter, der i nummerfølge træder i stedet for bestyrelsesmedlemmer, som
afgår i deres funktions tid,
Stk. 2. Stemmeret på kredsgeneralforsamlingerne har kun aktive medlemmer, der har
indbetalt kontingent for juli kvartal.
Stk. 3. Nye forslag til overenskomster skal indsendes til foreningens sekretariat senest den
20. november.
§ 9a
Stk. 1. Drifts- og entreprenørgruppen og specialistgruppen kan vedtage egne vedtægter for
gruppen. Vedtægterne skal være i fuld overensstemmelse med Danske Anlægsgartneres
vedtægter og skal godkendes af Danske Anlægsgartneres hovedbestyrelse.
Stk. 2. Senest hvert år den 1. december afholder hver gruppe ordinær generalforsamling.
Der indkaldes til generalforsamling i overensstemmelse med gruppens vedtægter eller i
mangel af samme efter samme retningslinjer som indkaldelse til Danske Anlægsgartneres
landsgeneralforsamling. Formanden vælges for 2 år ad gangen, suppleanten for 1 år.
§ 10 Organer
Landsforeningens
hovedbestyrelsen.

organer

er,

landsgeneralforsamlingen

forretningsudvalget
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§ 11 Landsgeneralforsamlingen
Stk. 1. Landsgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær landsgeneralforsamling afholdes én gang om året i den sidste halvdel af
januar måned. Den indkaldes af Landsforeningens formand med mindst 14 dages varsel ved
skriftlig meddelelse til hver enkelt til deltagelse i landsgeneralforsamlingen berettiget.
Landsgeneralforsamlingens varighed bestemmes af hovedbestyrelsen og angives i den
fremsendte dagsorden. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om dagsorden. På den
ordinære landsgeneralforsamling foretages:

1)

Valg af dirigent.

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

Formandens beretning.
Beretning fra udvalg m.m.
Forslag til virksomhedsplan.
a. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse.
b. Fastsættelse af omsætningskontingent.
c. Fastlæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
Evt. valg af formand
Valg til hovedbestyrelsen
Valg af 1. og 2. suppleant
Fastsættelse af mødested for næste ordinære landsgeneralforsamling.
Eventuelt.

Rettidigt indsendte forslag, samt oversigt over alle kandidater til valg af formand og
hovedbestyrelse, skal gengives i dagsordenen eller medfølge som bilag til denne.
Kun personer, som inden 1. januar i generalforsamlingsåret, skriftligt har anmeldt deres
kandidatur til DAG’s sekretariat, kan vælges til formand eller hovedbestyrelsesmedlem på
landsgeneralforsamlingen, medmindre de i forvejen er valgt til disse poster. Hvis der på en
landsgeneralforsamling ikke er kandidater nok til at besætte ledige poster, kan yderligere
kandidater opstilles på generalforsamlingen.
Suppleanter kan opstilles på landsgeneralforsamlingen.
Kun skriftlige forslag, som inden 1. januar i generalforsamlingsåret er modtaget i DAG’s
sekretariat kan behandles på den ordinære landsgeneralforsamling.

Stk. 3. Ekstraordinær landsgeneralforsamling afholdes, såfremt hovedbestyrelsen måtte
anse det for nødvendigt til behandling af uopsættelige anliggender, som hovedbestyrelsen
ikke mener på egen hånd at kunne træffe afgørelser i.
Stk. 4. Alle medlemmer af Danske Anlægsgartnere, bortset fra associerede medlemmer, har
adgang til landsgeneralforsamlingen.
Kun anlægsgartnere jf. § 2a litra a, og medlemmer af drifts- og entreprenørgruppen har taleog stemmeret og er valgbare til hovedbestyrelsen. Seniormedlemmer har taleret, men ikke
stemmeret.
Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed,
jvf. § 22
Stk. 5. Landsgeneralforsamlingen ledes af en på mødet valgt dirigent, der afgør alle
spørgsmål om forhandlings- og afstemnings måde og foranlediger referat af det på
landsgeneralforsamlingen passerede indført i en protokol. Protokollen underskrives af
formanden og dirigenten.
§ 12 Tillidsposter
Ingen kan vælges til nogen form for tillidsposter i Danske Anlægsgartnere, såfremt den
pågældende på valgets dato er fyldt 70 år.

§ 13 Hovedbestyrelsen
Stk.1. Hovedbestyrelsen, som består af formanden og 6 medlemmer, vælges af
landsgeneralforsamlingen. Hovedbestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode,
sammensat således at halvdelen af hovedbestyrelsen er på valg hvert år. Hovedbestyrelsen
skal så vidt muligt sammensættes bredt med øje for geografisk fordeling, kundesegmenter,
kompetencer, virksomhedstype og størrelse, aktivitetsniveau, mv.
Såfremt en kreds opstiller en kandidat til hovedbestyrelsen, skal denne kandidat vælges uden
afstemning, hvis kredsen ikke i forvejen er repræsenteret i hovedbestyrelsen af et
generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem.
Hvert år vælges to suppleanter til hovedbestyrelsen, som træder i stedet for
bestyrelsesmedlemmer, som afgår imellem to generalforsamlinger.
Landsformanden vælges af landsgeneralforsamlingen for en periode på 2 år.
Landsformanden er tillige formand for hovedbestyrelsen, der i øvrigt konstituerer sig selv og
selv fastsætter sin forretningsorden.
Stk.2. Hovedbestyrelsen kan blandt Danske Anlægsgartneres medlemmer udpege
yderligere et hovedbestyrelsesmedlem, der indtræder i hovedbestyrelsen umiddelbart efter
den ordinære landsgeneralforsamling og udtræder ved den følgende ordinære
landsgeneralforsamling
Stk.3. Såfremt formanden måtte afgå ved døden eller nedlægge sit hverv, træder
næstformanden i hans sted indtil næste ordinære landsgeneralforsamling hvor formandsvalg
da finder sted for en periode på 2 år.
Stk.4.
Ved
hovedbestyrelsens
konstituering
udpeges
også
de
hoved
bestyrelsesmedlemmer, er ansvarlig for følgende udvalg:
a)
erhvervsfagligt udvalg
b)
erhvervspolitisk udvalg
c)
uddannelsesudvalget
d)
arbejdsmarkedsudvalget
e)
markedsføringsudvalget.
f)
miljøudvalget
Hovedbestyrelsen fastsætter endvidere en forretningsorden for disse udvalg.
Stk.5. Hovedbestyrelsesmøder afholdes ordinært fire gange årligt; som indkaldes af
formanden med angivelse af dagsordenen. Ethvert medlem af hovedbestyrelsen kan med
angivelse af det emne, der ønskes behandlet, forlange møde afholdt og kan stille skriftligt forslag til dagsordenen senest 6 dage forud for mødets afholdelse. Formanden udsender i
fornødent fald en supplerende dagsorden.
Såfremt begæring om indkaldelse til hovedbestyrelsesmødet fremkommer fra et medlem af
hovedbestyrelsen, skal formanden indkalde til afholdelse af møde senest 3 uger efter, at han
har modtaget begæringen.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder
formanden, er tilstede. Er et medlem af hovedbestyrelsen fraværende eller forhindret i at give
møde, træder suppleanten i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme
udslaget. Over forhandlingerne i hovedbestyrelsen føres protokol.

Formanden drager omsorg for, at delegeremødets og hovedbestyrelsens beslutninger bliver
udført.
§ 14 Forretningsudvalg
Hovedbestyrelsen nedsætter af sin midte et forretningsudvalg på tre medlemmer til
varetagelse af Landsforeningens daglige administration. En kreds kan ikke have 2
medlemmer siddende i forretningsudvalget. Landsforeningens formand er født medlem af og
formand
for
forretningsudvalget.
Landsforeningens
midler
administreres
af
forretningsudvalget
under
hovedbestyrelsens
kontrol
inden
for
det
af
landsgeneralforsamlingen vedtagne budget.
Mener forretningsudvalget - på grund af uforudsete udgifter - ikke at kunne holde sig inden
for de for budgettet fastlagte grænser, afgør den samlede hovedbestyrelse, inden for hvilke
grænser overskridelsen skal holdes.
Hvervene som medlemmer af hovedbestyrelse og forretningsudvalg er ulønnede; de
pågældende oppebærer dog mødediæter samt godtgørelse for udlæg. Formanden kan
aflønnes efter hovedbestyrelsens anvisninger.
Forretningsudvalget antager for et år ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere
Landsforeningens regnskaber.
§ 15 Sekretariat
Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan antage en lønnet direktør og fastsætter hans ansættelses- og
arbejdsvilkår.
Direktøren er leder af Landsforeningens sekretariat og i øvrigt rådgivende overfor
Landsforeningens medlemmer i organisatoriske spørgsmål.
Stk. 2. Direktøren kan af forretningsudvalget/hovedbestyrelsen gives mandat til at forhandle
på Landsforeningens vegne.
§ 16 Tegning
Stk. 1. Ved køb eller salg af fast ejendom samt ved belåning af Landsforeningens aktiver
tegnes Landsforeningen af den samlede hovedbestyrelse.
Stk. 2. Ved øvrige dispositioner - udover hvad der anvendes til den daglige administration tegnes Landsforeningen af formand og direktør i forening. Hovedbestyrelsen kan give et
medlem af forretningsudvalget påtegningsret, såfremt 2 underskrifter kræves i
formands/direktørs fravær.
Stk. 3. Ved dispositioner til den daglige administration tegnes Landsforeningen ved
direktørens eneprokura. Hovedbestyrelsen kan fastsætte en beløbsramme for direktørens
eneprokura.
Stk. 4. Såfremt der ikke er en direktør ansat, skal hovedbestyrelsen udpege et medlem af
sin midte, som har tegningsret med samme virkning som en direktør jf. stk. 2 og 3.
§ 17 Udvalg og udpegninger
Stk. 1. Landsforeningen nedsætter og opretholder de udvalg, som landsgeneralforsamling
eller hovedbestyrelse finder nødvendige.

Stk. 2. Medlemmer(ne) forpligtes til at meddele de oplysninger, Danske Anlægsgartnere
måtte kræve til udarbejdelse af fagets løn- og arbejdsstatistikker.
Stk. 3. Erhvervs uddannelsesudvalget, udpeger personer til besigtigelse af lærepladser.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen udpeger efter samråd med kredsene 1-2 syn- og skønsmænd for
hver kreds. Udpegelsen sker for 3 år ad gangen.
§ 18 Overenskomst
Stk. 1. Eventuel opsigelse af afsluttede overenskomster afgøres af foreningens hovedbestyrelse. Finder opsigelse sted, træder hovedbestyrelsen i forhandling med fagforbundet.
Resultatet af overenskomstforhandlingerne forelægges for kredsene. Til godkendelse af en af
hovedbestyrelsen truffet beslutning eller af et opnået forhandlingsresultat, kan der efter
hovedbestyrelsens skøn foretages urafstemning blandt de medlemmer af foreningen, der er
omfattet af overenskomsten.
Stk. 2. Alle mæglingssager føres af Landsforeningen. Kredsformanden skal altid være
orienteret om sagens behandling.
§ 19 Regnskab og kontingent
Stk. 1. Landsforeningens regnskabsår løber fra 1. oktober - 30. september.
Stk. 2. Det årlige grundkontingent forfalder til betaling med ¼ hvert kvartal. Grundkontingent
fastsættes af hovedbestyrelsen på basis af indekstal med virkning fra en 1. oktober. Første
gang 1. oktober 1984.
Stk. 3. Udover grundkontingent betales et omsætnings kontingent på basis af omsætningen.
Omsætningskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for medlemmer af
henholdsvis anlægsgartnergruppen, drifts- og entreprenørgruppen med virkning fra den
førstkommende 1. april til 31. marts det efterfølgende år.
Medlemmer med ansatte, skal efter DAG’s retningslinjer årligt indberette virksomhedens
omsætning og lønsum for det foregående år. Medlemmer, der ikke rettidigt indberetter
omsætnings- og lønoplysninger, sættes i kontingent ud fra virksomhedens seneste
indberetning tillagt 30 % det første år og 50 % i følgende år herefter.
Når virksomheden fremsender fyldestgørende oplysninger til Danske Anlægsgartnere,
reguleres kontingentet med virkning for det kvartal, hvori oplysningerne indberettes. Eventuelt
for meget betalt kontingent, som følge af fejlagtige eller manglende indberetninger,
refunderes ikke. Eventuelt for lidt indbetalt kontingent efterbetales.
Specialistgruppens medlemmers kontingent afhænger af den konkrete aftale med Danske
Anlægsgartnere.
Stk. 4. Firmamedlemmer og seniorer, betaler et årskontingent der andrager indtil halvdelen
af det til enhver tid gældende grundkontingent for anlægsgartnergruppen. Kontingentets
størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen, og det opkræves forud for 1 år ad gangen pr. 1.
april.
Enkeltmandsvirksomheder uden ansatte, betaler et årskontingent fastsat af
hovedbestyrelsen. Som enkeltmandsvirksomhed anses tillige personligt ejede virksomheder,
hvor en medarbejdende ægtefælle er eneste medarbejder foruden ejeren, samt selskaber
uden andre ansatte end direktøren.

Ansætter virksomheden personale, overgår virksomheden til almindeligt kontingent fra
førstkommende måned efter ansættelsen. Virksomhedens ændrede status skal straks
meddeles landsforeningens sekretariat.
Stk. 5. Indbetaling af kontingent og feriepenge (andre ydelser) skal foregå kvartalsvis bagud
ved anvendelse af Landsforeningen fakturaer.
Stk. 6. Af det af kredsene indsendte omsætningskontingent vedrørende kredsens
medlemmer tilbagesender landsforeningen kvartalsvis 15% til de respektive kredse.
Stk. 7. Hovedbestyrelsen er berettiget til efter ansøgning i særlige tilfælde (sygdom o. lign.)
helt eller delvis at eftergive et medlems kontingent restance til Landsforeningen.
§ 20 Henlæggelser
Stk. 1. Af Landsforeningens midler kan hovedbestyrelsen hensætte beløb til investeringseller garanti formål.
Efter hovedbestyrelsens indstilling kan landsgeneralforsamlingen henlægge beløb til
reservefond. Reservefondens midler kan kun anvendes efter beslutning truffet af den
samlede hovedbestyrelse. Reservefondens renter samt renter i øvrigt indgår i foreningens
driftsregnskab.
§ 21 Godkendelse og revision
Direktøren affatter årsregnskabet og forelægger det for forretningsudvalget til godkendelse,
hvorefter han inden den 1. november tilstiller revisoren det til revision, der skal være
tilendebragt inden 30. november.
§ 22 Ændring af love
Beslutning om ændring af nærværende love kan træffes på, en landsgeneralforsamling hvor
to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede deltagere stemmer for ændringen.
Til beslutning om Landsforeningens ophævelse kræves, at forslag herom vedtages såvel på
en ordinær landsgeneralforsamling som på en med Landsforeningens opløsning som eneste
punkt på dagsordenen indkaldt ekstraordinær landsgeneralforsamling. På den ordinære
landsgeneralforsamling kræves forslagets vedtagelse med sådan majoritet som foreskrevet
for lovændringer. Vedtages forslaget med nævnte majoritet, bliver den ekstraordinære
landsgeneralforsamling
at
afholde
inden
en
måned
efter
den
ordinære
landsgeneralforsamling med 14 dages skriftligt varsel til medlemmerne. Til vedtagelse på den
ekstraordinære landsgeneralforsamling af det på den ordinære landsgeneralforsamling
vedtagne forslag kræves simpel majoritet.
I tilfælde af foreningens opløsning anvendes foreningens eventuelle formue i
overensstemmelse med det forslag, der samler flest stemmer ved en hos samtlige
medlemmer af anlægsgartnergruppen foretagen urafstemning.
§ 23 Hæftelse
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen
påhvilende forpligtelser.

For al indtjent feriegodtgørelse hæfter medlemmer omfattet af foreningens feriekortordning
dog in solidum.
Således vedtaget på Landsforeningens konstituerende generalforsamling den 30. november
1957. Ændret på ordinært delegeretmøde den 19. januar 2001, ændret den 15. januar 2002,
ændret den 16. januar 2004, senest ændret den 20. januar 2006. Ændret ved delegeretmøde
den 18. januar 2013.
§§ 4 stk.1, 11 stk.2 og 19 stk.4 ændret ved Landsgeneralforsamlingen 17. januar 2014.
§13 0g §19, ændret ved Landsgeneralforsamlingen
22. januar 2016.
§4 Udmeldelse, ændret ved Landsgeneralforsamlingen 2018.

