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§1

Foreningens navn er Tjenestemændenes Låneforening. Formålet er på grundlag af overenskomster
med långivende pengeinstitutter (i det følgende ”långivere”) at give tjenestemænd,
tjenestemandslignende ansatte og visse grupper af overenskomstansatte adgang til på billigst mulige
vilkår at opnå lån, der tilbagebetales ved lige store månedlige ydelser.
Stk. 2
Oprettelse af en overenskomst medfører oprettelse af en særskilt afdeling af foreningen, jfr. §§ 9 og
14.

§2
Medlem af foreningens afdelinger er den tjenestemand, tjenestemandlignende ansatte eller de af
repræsentantskabet godkendte grupper af overenskomstansatte, som har et gennem pågældende
afdeling stiftet lån.

§3
Adgang til at søge lån gennem foreningen har enhver tjenestemand, tjenestemandslignende ansat,
eller godkendte grupper af overenskomstansatte, som er medlem eller pensioneret medlem af en af
repræsentantskabet godkendt organisation.
Stk. 2
Repræsentantskabet godkender de organisationer, hvis medlemmer har adgang til at søge lån gennem
foreningen.
De godkendte organisationer fremgår af bilag 1 til vedtægten.
Stk. 3
De godkendte organisationer opdeles således
Valggruppe 1
Valggruppe 2
Valggruppe 3
Valggruppe 4
Øvrige organisationer
Stk. 4
Forretningsudvalget administrerer de godkendte organisationer, således at optagelse af nye og
ændring af bestående godkendte organisationer, fremlægges til godkendelse på førstkommende
ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 5
Forretningsudvalget fastsætter øvrige lånebetingelser, der endelig godkendes på
repræsentantskabsmødet.

§4
Foreningens sæde og hjemsted er København.

§5
Foreningens anliggender varetages af repræsentantskabet, forretningsudvalget, formanden (eller
næstformanden) og direktøren.

§6
Repræsentantskabet består af 28 repræsentanter fordelt på de i § 3 stk. 2 - bilag 1 - godkendte
organisationer, således:
Valggruppe 1:

8 repræsentanter.

Valggruppe 2:

6 repræsentanter.

Valggruppe 3:

3 repræsentanter.

Valggruppe 4:

11 repræsentanter.

Øvrige organisationer:

1 observatør

Fordelingen af repræsentanterne fremgår af bilag 2 til vedtægten.
Stk 2.
Hver organisation afgør hvilke valgregler den vil følge. Repræsentantvalget skal være foretaget inden 4
uger efter, at forretningsudvalget har krævet det afholdt.
Valget gælder for en periode på 3 år.
Fratræder en repræsentant inden valgperiodens udløb, kan den pågældende organisation vælge en
anden repræsentant for resten af valgperioden.

§7
Repræsentantskabet vælger af sin midte, efter indstilling fra organisationerne, formand og
næstformand og yderligere 5 medlemmer til forretningsudvalget, fordelt således:
Valggruppe 1
Valggruppe 2
Valggruppe 3
Valggruppe 4

2 medlemmer
2 medlemmer
1 medlem
2 medlemmer

Stk. 2
Repræsentantskabet vælger en statsaut. revisor til at revidere låneforeningens regnskaber.
Repræsentantskabet vælger endvidere tre interne revisorer blandt repræsentanterne, der i henhold til
intern revisorinstruks foretager intern revision, bilagskontrol m.v.
Stk. 3
Valgene, der er fælles for alle afdelinger i låneforeningen, gælder for 3 år og afgøres ved simpel
stemmeflerhed.
Stk. 4
Forretningsudvalget er ansvarlig for valggruppernes virksomhed.

Stk. 5
Afgår formand eller næstformand i valgperioden kan forretningsudvalget konstituere sig frem til
førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der sker valg for den resterende periode.
Stk. 6
Honorar til forretningsudvalg og de interne revisorer fastsættes af repræsentantskabet.

§8
Direktørens ansættelse og vilkår fastsættes af forretningsudvalget. Långiverne underrettes straks om
ansættelse og afsked af direktøren.
Stk. 2
Forretningsudvalget er umiddelbart foresat for direktøren, der leder foreningens virksomhed i henhold
til en af forretningsudvalget fastsat instruks.

§9
Der føres separat regnskab for hver afdeling. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og de
reviderede regnskaber skal forelægges til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Regnskaber med årsberetninger tilstilles såvel långivere som samtlige tilsluttede organisationer.
Stk. 2
Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

§ 10
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned. Ordinære, såvel som
ekstraordinære møder, indkaldes af forretningsudvalget med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal
indeholde dagsordenen for mødet. Forslag der fremsættes på repræsentantskabsmødet, kan kun
behandles hvis samtlige fremmødte repræsentanter er enige heri.
Stk. 2
Repræsentantskabets beslutninger tages af de tilstedeværende ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog §
18. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Stk. 3
Spørgsmål af hastende karakter, der dog ikke kræver ekstraordinært repræsentantskabsmøde, kan af
forretningsudvalget forelægges repræsentantskabets medlemmer skriftligt. Til vedtagelse af et forslag
kræves i dette tilfælde, at 3/4 af repræsentantskabets medlemmer stemmer for forslaget.

§ 11
Forretningsudvalget afgør på repræsentantskabets vegne alle løbende sager.

Stk. 2
Ethvert anliggende mellem långiver og foreningen afgøres gennem forretningsudvalget, der ved
direktøren forhandler direkte med långiver. Overfor långiver er låneforeningen forpligtet ved kvittering
af direktøren.

§ 12
Formand (eller næstformanden) repræsenterer foreningen udadtil. De er hver for sig bemyndigede til
ved deres underskrift i forbindelse med underskrift af mindst 2 af forretningsudvalgets medlemmer
samt direktøren eller dennes stedfortræder at forpligte foreningen i alle kontrakt- eller andre
retsforhold, derunder også med hensyn til erhvervelse, afhændelse, pantsætning af eller andre
dispositioner angående rettigheder over fast ejendom samt indgåelse af kaution.
Stk. 2
Direktøren kan på Låneforeningens vegne kvittere udlæg i fast ejendom, andelsboliger og
motorkøretøjer til aflysning i hhv. Tingbogen, Andelsboligbogen samt Bilbogen.
Stk. 3
I øvrige forhold, navnlig overfor banker, sparekasser, forsikringsselskaber o.lign., underskriver
direktøren eller i hans forfald stedfortræderen ifølge hans fuldmagt på foreningens vegne i henhold til
de derom af forretningsudvalget fastsatte bestemmelser.
Søgsmål mod foreningen kan rettes mod formanden (eller næstformanden) på foreningens vegne.

§ 13
Opnåelse af lån sker ved indsendelse af ansøgning gennem låneansøgerens organisation, der påtegner
ansøgningen og sender den til låneforeningen.
Stk. 2
Dersom en ansøgning ikke kan godkendes, kan låneansøgeren forlange sagen forelagt for
forretningsudvalget.

§ 14
Lånene ydes i overensstemmelse med udstedte regler for anerkendte låneforeningers virksomhed i
henhold til gældende lovgivning og aftaler.
Stk. 2
Der kan endvidere indgås aftale med andre lønudbetalende virksomheder (interesseaftaler).
Stk. 3
Foreningens medlemmer hæfter inden for hver afdeling solidarisk for den samlede lånesum i forhold
til den enkeltes skyld til foreningen. En afdelings reservefond tjener til dækning af eventuelle tab inden
for den pågældende afdeling.

§ 15
Til sikkerhed for lånet deponerer låntageren en forskrivning på sin lønning og eventuelle pension, jfr. §
14, stk. 1, noteret af de myndigheder, hvorigennem vedkommendes lønning udbetales, eller en
noteret lønindeholdelse hos den ansættende virksomhed, jfr. § 14, stk. 2.

§ 16
Afgår låntageren ved døden, eller fratræder han i øvrigt sin stilling, jfr. § 3, inden lånet er afviklet, er
hele restgælden straks forfalden til skadesløs betaling med påløbende renter og omkostninger,
derunder advokatsalær, medmindre låntageren ved sin afsked opnår tilstrækkelig pension til at
fortsætte afviklingen af lånet uforandret.

§ 17
Låneforeningens forretningsudvalg kan – eventuelt efter henstilling fra vedkommende organisation –
til et låns bevilling knytte den betingelse, at låneprovenuet skal udbetales gennem låntagers
organisation.

§ 18
Forslag til forandring i og tillæg til disse vedtægter kan fremsættes af ethvert medlem af
repræsentantskabet til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde og skal tilstilles
forretningsudvalget inden udgangen af januar måned.
I undtagelsestilfælde kan forslag af forretningsudvalget forelægges repræsentantskabets medlemmer
skriftligt, jfr. § 10.
Til vedtagelse kræves, at 3/4 af repræsentantskabets medlemmer stemmer for forslaget.

§ 19
Disse vedtægter skal – ligesom eventuelle forandringer eller tillæg – godkendes af den myndighed, der
fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for de omhandlende medlemmer.
Foreningens regnskaber skal årligt tilstilles disse myndigheder.

§ 20
Denne vedtægt er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 28. marts 2011 og træder kraft fra
samme dato.

Bilag 1.
LÅNEBERETTIGEDE ORGANISATIONER
VALGRUPPE 1.
Dansk Jernbaneforbund
3F-Post
Fængselsforbundet i Danmark
Farvandsvæsenets Funktionærforening
Foreningen af Tjenestemænd ved Slotte og Ministerialbygninger
Forbundet af Tjenestemænd ved Fødevare- og Undervisningsministeriet ,.fl.
Ministerialbetjentforeningen
Danmarks Kirketjenerforening
Tjenestemandsforeningen v/Seruminstituttet m.fl.
HK/Post og Kommunikation
HK/Trafik og Jernbane
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte
HK-Politiet (landsklub)
HK-Domstolene (landsklub)
HK-Kriminalforsorgen (landsklub)

VALGGRUPPE 2
Dansk Told- og Skatteforbund
Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (TAT)
Kriminalforsorgsforeningen
Farvandsforeningen
Politiforbundet i Danmark
Trafikforbundet
Forsvarets Civil-Etat
Dansk Skov-landmålingsingeniører Statskreds
Handelsskolernes Lærerforening
Foreningen af præliminære Organister
Danmarks Kordegneforening
Dansk Socialrådgiverforening (statsansatte)
Erhvervsskolelederne i Danmark
Sundhedsgruppen i CO 10
Musikgruppen i CO 10
Foreningen af Folketingsbetjente
Viften - ansatte i folketinget under CO 10
Foreningen af musikere i forsvaret
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Centralforeningen for Stampersonel
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening

VALGGRUPPE 3
Dansk Mejeriingeniør Forening
Dansk Magisterforening
Arkitektforbundet
Den danske Dyrlægeforening
Foreningen af skibsinspektører under Søfartsstyrelsen
Jordbrugsakademikernes Forbund
Den almindelige Danske Lægeforening
Bibliotekarforbundet
Hovedorganisationen for Officerer i Danmark (HOD)
Gymnasieskolernes Lærerforening
Dansk Psykolog Forening
Civiløkonomerne
Den Danske Landinspektørforening
Dansk Farmaceutforening
Den Danske Præsteforening
Dansk Organist og Kantorsamfund (Forb. af Kandidatfor. fra Musikkonservatorierne)
Danmarks Jurist- Økonomforbund (DJØF)
Ingeniørforeningen i Danmark
Tandlægeforeningen og Tandlægernes Nye Landsforening

VALGGRUPPE 4
Danmarks Lærerforening (DLF)
Frie Skolers Lærerforening
Samvirket for Københavns Skolelederforening og Københavns Lærerforening (SKK)
Uddannelsesforbundet
ØVRIGE ORGANISATIONER.
Søværnets Konstabelforening
Telekommunikationsforbundet
Den Grønlandske Tjenestemandsforening (AK)
HK-Kommunal/Hovedstaden
Forbrugsforeningen
FTF

Bilag 2
FORDELING AF REPRÆSENTANTER
VALGRUPPE 1.

8 repræsentanter

Fordelt således:
Dansk Jernbaneforbund (koordinator)
3F-Post
Fængselsforbundet i Danmark
HK/Post og Kommunikation
HK/Trafik og Jernbane
Hærens Konstabel- og Korporalforening

2 repræsentanter
2 repræsentanter
1 repræsentant
1 repræsentant
1 repræsentant
1 repræsentant

VALGGRUPPE 2

6 repræsentanter

Fordelt således:
Dansk Told- og Skatteforbund
Politiforbundet (koordinator)
Trafikforbundet
Forsvarets Civil-Etat
Centralforeningen for Stampersonel

1 repræsentant
2 repræsentanter
1 repræsentant
1 repræsentant
1 repræsentant

VALGGRUPPE 3

3 repræsentanter

Fordelt således:
HOD (koordinator)

3 repræsentanter

VALGGRUPPE 4

11 repræsentanter

Fordelt således:
Danmarks Lærerforening (koordinator)
Frie Skolers Lærerforening
Uddannelsesforbundet

9 repræsentanter
1 repræsentant
1 repræsentant

ØVRIGE ORGANISATIONER

1 observatør

Tildelt
HK-Kommunal/Hovedstaden (koordinator)

1 observatør
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