
 

 

 
 

Vedtægter for CA+  
 
1. Navn 
Foreningens navn er CA+. 
 
2. Hjemsted 
Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 
 
3. Formål og økonomisk/juridisk grundlag 
Stk. 1. 
For lønmodtagere 
 
Foreningens formål er at støtte foreningens medlemmer i forhandlinger om ansættelses- 
og arbejdsvilkår, at sørge for juridisk, økonomisk og anden rådgivning til medlemmerne om 
ansættelsesforhold samt efter anmodning at yde støtte til advokatbistand i forbindelse med 
retslige afgørelser af ansættelsesretlige tvister. 
 
Stk. 1. 
For alle medlemmer 
 
Foreningens formål er tillige at yde andre former for service til medlemmerne, herunder 
lønstatistik, udvikling og uddannelse samt tillige diverse juridiske redskaber samt juridisk 
rådgivning og bistand til selvstændige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter til enhver tid 
omfanget af tilbud, service, rådgivning og bistand omfattet af denne bestemmelse. 
 
Stk. 2. 
Foreningen er en kontingentforening. 
 
Foreningens midler må alene anvendes til opfyldelse af foreningens formål. 
 
Foreningen indgår særskilt administrationsaftale med CA karrierepartner og a-kasse, 
Smakkedalen 2, 2820 Gentofte (herefter kaldet CA) samt aftale om juridisk bistand og 
advokathjælp med eksternt advokatfirma. CA fungerer herefter som foreningens 
sekretariat. 
 
4. Medlemmer 
Som medlemmer kan alene optages medlemmer af CA. 
 
5. Medlemmernes pligter og rettigheder 
Stk. 1. 
Kontingentsatsen fastsættes på generalforsamlingen og opkræves kvartalsvis forud. 
Medlemmerne har pligt til, indtil medlemskabet er ophørt, at svare det til enhver tid 
gældende kontingent. 
 
Stk. 2. 
For lønmodtagere 



 

 

 
Foreningen yder medlemmerne bistand i sager vedrørende ansættelsesforhold, der er 
opstået efter 6 måneders medlemskab. Det er en betingelse for bistand, at medlemmet 
umiddelbart efter problemets opståen retter henvendelse til sekretariatet. Der vil dog i 
begrænset omfang blive ydet rådgivning om indgåelse af ansættelses¬kontrakter i 
karensperioden. 
 
Sekretariatet og/eller bestyrelsen kan endvidere i særlige tilfælde dispensere fra 
karensperioden. 
 
Såfremt medlemmet ved indmeldelsen i CA+ kan dokumentere, at medlemmet i perioden 
frem til indmeldelsen har været uafbrudt medlem af en (anden) faglig organisation i mindst 
6 måneder, gælder betingelsen om 6 måneders karensperiode ikke. Det er dog fortsat en 
betingelse, at en evt. sag er opstået efter indmeldelsen i CA+, og at medlemmet retter 
henvendelse til sekretariatet umiddelbart efter problemets opståen. 
 
Sekretariatet og/eller bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde bistandens omfang. Såfremt 
sekretariatet giver afslag på bistand, kan afgørelsen af medlemmet indbringes for 
bestyrelsen til endelig afgørelse, ligesom bestyrelsen er berettiget til at nedsætte et 
forretningsudvalg til brug for den løbende vurdering af tilsagn eller afslag. 
 
6. Ledelse 
CA+’s administration ledes af en direktør, der ansættes af bestyrelsen. 
 
7. Administration 
CA+’s administration skal ske i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger. 
 
 
8. Bestyrelsen 
Stk. 1. 
Bestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt og 
varetager i øvrigt CA+’s ledelse i overensstemmelse med lovgivningen. 
 
Stk. 2. 
Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf henholdsvis tre og fire medlemmer 
udpeges/vælges for fire år på foreningens ordinære generalforsamlinger i ulige år. 
 
To (henholdsvis tre) medlemmer udpeges af CA’s bestyrelse, mens ét medlem vælges på 
generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand. 
 
Stk. 3.  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Stk. 4.  
Bestyrelsen kan indgå administrationsaftaler.  
 



 

 

Stk. 5. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutninger 
træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  
 
Stk. 6 
Der føres referat over møderne. 
 
Stk. 7 
Bestyrelsen kan vedtage, at der skal udbetales bestyrelseshonorar og/eller diæter. 
Honorarets og diæternes størrelse skal dog godkendes af en generalforsamling. 
 
Stk. 8 
Det påhviler bestyrelsen at sikre, at foreningens midler anvendes og anbringes bedst 
muligt. 
 
Stk. 9. 
CA+ tegnes i alle forhold af bestyrelsen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer. 
Bestyrelsen kan bemyndige formand og direktør til i forening at tegne CA+. Bestyrelsen 
kan i øvrigt meddele prokura. 
 
Stk. 10 
Bestyrelsen kan afholde urafstemning blandt CA+’s medlemmer. De nærmere regler for 
afholdelse af urafstemning fastsættes af bestyrelsen. 
 
9. Generalforsamlingens kompetence m.v. 
Stk. 1. 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
 
Alle medlemmer har møde- og taleret på generalforsamlingen. 
 
Stemmeret er betinget af mindst 3 måneders medlemsanciennitet på datoen for 
generalforsamlingens afholdelse, at tilmelding til generalforsamlingen er sekretariatet i 
hænde senest 14 dage før mødets afholdelse og at medlemmet ikke er i restance. 
 
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned. I ulige år 
afholdes generalforsamling med valg til bestyrelsen, jf. pkt. 8. 
 
Stk. 2. 
Forberedelser til generalforsamlingen 
 
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 4 ugers varsel ved opslag på 
foreningens hjemmeside. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse fremsendes årsrapport og evt. forslag 
til tilmeldte medlemmer. 



 

 

 
Stk. 3. 
Generalforsamlingens afholdelse 
 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal i lige år indeholde følgende punkter: 
 
Valg af dirigent og referent. 
Formandens/sekretariatets beretning. 
Årsrapport fremlægges til drøftelse og godkendelse. 
Fastsættelse af kontingent. 
Indkomne forslag. 
Eventuelt 
 
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal i ulige år indeholde følgende punkter: 
 
Valg af dirigent og referent. 
Formandens/sekretariatets beretning. 
Årsrapport fremlægges til drøftelse og godkendelse. 
Fastsættelse af kontingent. 
Indkomne forslag. 
Valg af bestyrelse. 
Valg af revisor. 
Eventuelt 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, jf. dog pkt. 12 om 
vedtægtsændringer. Hvert medlem kan maksimalt medbringe én fuldmagt fra et andet 
medlem. 
 
Alle valg og beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog pkt. 12 om 
vedtægtsændringer. 
 
Stk. 4.  
Ekstraordinær generalforsamling. 
 
Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis det besluttes af en 
generalforsamling, bestyrelsen, eller dersom mindst 10 % af medlemmerne skriftligt 
fremsætter begæring herom med angivelse af hvilke punkter, man ønsker på 
dagsordenen. 
 
Indkaldelsen skal udsendes senest 14 dage efter beslutningen / begæringens modtagelse, 
og samtidig udsendes dagsorden i henhold til beslutningen / begæringen. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 2 måneder efter beslutningen / begæringens 
modtagelse. 
 
Reglerne i pkt. 9 stk. 3 om beslutningsdygtighed, fuldmagter og stemmeregler er 
gældende. 
 
 



 

 

10. Regnskab og revision 
Regnskabsåret er kalenderåret. 
 
Bestyrelsen foranlediger, at årsrapport udarbejdes af den af generalforsamlingen valgte 
revisor. 
 
 
11. Udmeldelse/sletning 
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til sekretariatet og følger samme procedure for 
udmeldelse som i CA a-kasse. 
 
Ved kontingentrestance fremsendes rykkerbrev, og der følges i den forbindelse samme 
procedure for rykning og sletning af medlemskabet som i CA a-kasse, jf. § 78 i Lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v.  
  
Såfremt et medlem ikke overholder foreningens vedtægter, eller på anden måde 
modarbejder dennes interesser, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. 
  
Et ekskluderet medlem kan forlange eksklusionen prøvet ved førstkommende 
generalforsamling. Begæring herom skal fremsendes til sekretariatet senest 14 dage efter 
underretningen om eksklusionen. Begæringen har ikke opsættende virkning. 
 
 
12. Vedtægtsændringer eller opløsning 
Vedtægtsændringer eller beslutning om opløsning skal vedtages på en generalforsamling 
med 2/3 flertal blandt de repræsenterede medlemmer, dvs. fremmødte eller repræsenteret 
ved fuldmagt, jf. pkt. 9 stk. 1. 
 
Såfremt der ikke på generalforsamlingen er repræsenteret 2/3 af medlemmerne kan der 
ikke finde afstemning sted om vedtægtsændringer eller opløsning. Bestyrelsen skal i så 
fald inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med 
pkt. 9. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer eller beslutning 
om opløsning vedtages af 2/3 af de på den ekstraordinære generalforsamling 
repræsenterede medlemmer. 
 
I forbindelse med opløsning af foreningen vil foreningens formue blive fordelt mellem de 
på opløsningstidspunktet værende medlemmer. 
 
 
13. Ikrafttræden 
Disse vedtægter træder i kraft straks efter endelig vedtagelse. Det bemærkes særligt, at 
den i 2019 valgte bestyrelse fortsætter til 2021, hvor tre af bestyrelsens medlemmer ifølge 
denne vedtægt er på valg. De fire resterende bestyrelsesmedlemmer er således på valg i 
2023. 
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