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Laugets Bestyrelse: 

 

Henrik Tofteng 

Oldermand   Tlf.: 43 96 71 41 

Henrik Tofteng A/S   Fax: 43 96 71 51 

Nyager 6, Postboks 331   Mobil: 40 20 05 74 

2605 Brøndby   E-mail: ht@tofteng.dk 

   Privat: 43 54 80 80                                                                                                 

Winnie Grant 

Viceoldermand  

1881 ApS   Tlf.:  70 25 52 07 

Vejleåvej 1    

2635 Ishøj   Mobil: 23 20 20 75 

   E-mail:   

 

Steen Tofteng 

Urbaser A/S   Tlf.: 56 25 05 50 

Erhvervsparken 17    

4621 Gadstrup   Mobil: 21 45 69 97 

   E-mail: stofteng@urbaser.dk 

 

Lars Mouritsen 

Thurah Vognmandsforretning A/S   Tlf.:  70 25 52 07 

Baldershøj 16   Fax:  70 25 52 08 

2635 Ishøj   Mobil:  30 18 81 03 

   E-mail: lmm@thurah.dk 

   Privat: 43 90 76 76 

 

Steen Heick 

L.H.S. Transport & Spedition A/S   Tlf.: 43 96 16 00 

Sydvestvej 67   Fax: 43 96 19 05 

2600 Glostrup   Mobil: 20 24 10 75 

   E-mail: steen-heick@pc.dk 

   Privat: 43 63 26 69 

 

 

René Lausten 

R.L. Trans ApS   Tlf.: 46 13 42 31 

Salbjergvej 24   Mobil:   

4622  Havdrup   E-mail: rl-trans@mail.dk 
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Lykke M. Jensen 

Leif M Jensen A/S   Tlf.: 43 96 15 66 

Sydvestvej 70   Fax: 43 43 17 65 

2600 Glostrup   Mobil: 61 62 61 10 

   E-mail: lj@lmj.dk 

 

Majbrit Hald 

Lastbilcentralen A/S   Tlf.: 44 66 77 88 

Råmosevej 34   Fax: 44 66 19 03 

2750  Ballerup   Mobil:   

   E-mail:   

 

Laugets sekretariat: 

Direktør Anders Due   Tlf.:  33 21 24 14 

Københavnsvej 265   Mobil: 20 30 44 60 

4000 Roskilde   E-mail: adu@vogmandslauget.dk  
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Vigtige historiske begivenheder 

 

Den 29. april 1478 dateredes den første Laugsskrå for de københavnske vognmænd. 

 

Som alle andre Laugsskråer ophævedes denne den 19. juni 1613, men da tiden endnu ikke var 

moden til indførelse af næringsfriheden, rekonstrueredes Laugsskråerne igen den 12. april 1622. 

Ved ændringerne i 1610 indførtes en deling af Lauget i det gamle Vognmandslaug og Sandagerne 

(det senere Lille Vognmandslaug), hvilket dog først anerkendtes ved Laugsskråerne for begge Laug 

af 22. april 1664. Ved kongelig skrivelse af 16. oktober 1705 oprettedes endelig et tredje 

vognmandslaug ”Hyrekuskelauget”. 

 

Disse tre vognmandslaug ophævedes ved loven af 1. maj 1851 fra og med den 21. oktober s.å., 

men efter anmodning fra magistraten dannedes af interessenterne ”Kjøbenhavns 

Vognmandsforening” fra og med denne dag, således at denne forening ville have at optræde på 

samtlige den nye næringsklasses interessenters vegne i denne forhold til det offentlige. 

 

De under Kjøbenhavns Vognmandsforening hørende vognmænd delte sig med tiden i forskellige 

grupper, således at den i 1901 bestod af vognmandsforeningen ”Prøven”, der er stiftet i 1886 og 

særlig omfattede de medlemmer, der beskæftigede sig bygnings- op entreprenørkørsel, 

”Kontrahentforeningen”, stiftet 1898, hvis medlemmer bestod af dagrenovationsvognmændene, 

der kontraherede med magistraten om renovationens bortkørsel, ”Kjøbenhavns 

Droskeejerforening”, stiftet 1901, hvilke dog alle samledes i Kjøbenhavns Vognmandsforening som 

den ældste og førende inden for standen. I 1901 samledes alle disse grupper i 

”Fællesrepræsentationen for Kjøbenhavnske Vognmandsforeninger”.  

 

Den 11. juni 1902 dannede en del af medlemmerne fra den gamle forening "Den frie Vognmands 
forening", idet vognmænd med færre end to spand ikke måtte deltage i dagrenovationskørslen for 
Københavns kommune, og denne forening optog den 2. november 1927 den under den 20. 
december 1924 dannede "Autovognmandsforening". 
 
Den 10. februar 1904 ophævedes Kontrahentforeningen og Prøven, der gik op i Kjøbenhavns 
Vognmandsforening, der herefter bestod af tre afdelinger: Bygnings-, stykgods- og droskeafdelingen, 
hver med sin bestyrelse, men underlagt en fælles hovedbestyrelse. 
 
Den 14. februar 1916 ophævedes droskeafdelingen, da dens medlemmer efterhånden var gået over 
til automobildrift og derfor havde indmeldt sig i de nystartede automobilselskaber "Autotaxa" og 
"Taxamotor", der senere sluttedes sammen under navnet "Taxa". 
 
Den 11. februar 1924 ophævedes de to øvrige afdelinger, hvorefter Kjøbenhavns Vognmands 
forening stod som et samlet hele. 
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Den 1. januar 1928 sluttedes endelig Kjøbenhavns Vognmandsforening og Den frie 
Vognmandsforening sammen under den gamle benævnelse "Kjøbenhavns Vognmandslaug". 
 
Den 1. januar 1995 blev Søndre Birks Vognmandsforening og Kjøbenhavns Vognmandslaug 
fusioneret. Søndre Birks Vognmandsforening blev stiftet i 1929 af en række vognmænd fra Nordre 
Birks Vognmandsforening og fra Kjøbenhavns Vognmandslaug. Disse vognmænd mente, at ved 
oprettelsen af en forening i det sydlige københavnsområde, ville områdets vognmænds lokale 
interesser bedre kunne blive varetaget. 
 
I den sidste fjerdedel af 1900-tallet blev mange københavnske vognmænd med deres forretninger 
trængt ud i omegnskommunerne, dels på grund af pladsmangel dels på grund af skærpede krav fra 
det offentlige.  
 
Da begrebet lokalkørsel og lokalinteresser derfor efterhånden fortonede sig, fandt vognmændene 
ingen rimelig grund til at opretholde 2 foreninger, der stort set udførte det samme arbejde for deres 
medlemmer. Derfor blev fusionen en realitet. 
 
I 1978 fejredes 500 års jubilæet for Laugets stiftelse med en jubilæumsbog og en stor fest med 450 
gæster i Moltkes palæ. Her bar daværende oldermand Ole Norgart en ny oldermandskæde, som er 
bygget op af miniature vognhjul og heste med en lille brystboks, der indeholder en lille bog, hvor 
alle oldermænd er nævnt med navn og årstal lige fra Laugets “fødsel”. Denne kæde er kreeret af 
daværende viceoldermand Bent Heick Hansen, som også er forfatter til jubilæumsbogen “Slid og 
Slæb”. Bent Heick Hansen var en meget markant skikkelse ikke alene for Lauget, men for hele den 
danske vognmandsstand igennem en lang årrække. Han havde en vision og et ønske han 
arbejdede hårdt for, som lød: “alt på gummi hjul bør være organiseret i samme forening” 
 
Den 1. april 1995 kom Roskilde Egnens Vognmandsforening med i sammenslutningen, der således 
kom til at bestå af Søndre Birks Vognmandsforening, Roskilde Egnens Vognmands forening og 
Kjøbenhavns Vognmandslaug. Denne  sammenlægning skabte en stærk forening bl.a. overfor amter 
og kommuner. 
 
Det samlede "Vognmandslaug" talte således i slutningen af 1900-tallet omkring 475 medlemmer. 
 
I 2003 fejredes 525 års jubilæet bl.a. med udgivelsen af bogen ”Indre sammenhold – Ydre styrke” 
som beskriver de seneste 25 års historie i Kjøbenhavns Vognmandslaug. 
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Laugsartikler 
 
Indholdsfortegnelse  
 
§  1  Laugets formål og dets medlemsforhold. 
§  2  Optagelse af medlemmer. 
§  3  Kontingent m.m. 
§  4  Laugsmedlemmernes forhold indbyrdes. 
§  5  Laugsmedlemmernes rettigheder og pligter, samt mindelig afgørelse af uoverens-

stemmelser. 
§  6  Laugsbestyrelsens pligter. 
§  7  Laugsbestyrelsens myndighed. 
§  8  Laugsmedlemmernes forhold til andre organisationer, samt uoverensstemmelser mellem 

organisationer m.v. 
§  9   Udmeldelse, suspension og ophør af medlemskab. 
§  10  Eksklusion og nægtelse af optagelse. 
§  11  Laugsforsamlingens myndighed. 
§  12  Indkaldelse af ordinær Laugsforsamling, mødepligt og stemmeret. 
§  13  Indkaldelse af ekstraordinær Laugsforsamling. 
§  14  Indsendelse af forslag til den ordinære Laugsforsamling. 
§  15  Dirigent. 
§  16  Årsberetning og forelæggelse af regnskab. 
§  17  Valg. 
§  18  Laugsforsamlingens beslutningsdygtighed og afstemning. 
§  19  Æresmedlemmer og kontingentfrie aktive Laugsmedlemmer. 
§  20  Laugsbestyrelsen. 
§  21  Laugets repræsentanter i andre organisationer. 
§  22  Oldermands og bisidderes funktionstid. 
  Valg af viceoldermand og udvalg. Fastsættelse af honorarer. 
§  23  Regnskabet. 
§  24  Revisorer. 
§  25  Hæftelse. 
§  26  Laugets midler. 
§  27  Diverse bestemmelser. 
§  28  Udskillelse fra Lauget eller dettes opløsning. 
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§ 1 
Kjøbenhavns Vognmandslaugs formål og dets medlemsforhold 
1) Kjøbenhavns Vognmandslaugs (i det følgende kaldet Lauget) formål er at varetage 

medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal 
Lauget blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt 
sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre 
Laugets medlemmer de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv. 
Dette formål skal i videst muligt omfang tages i betragtning ved afgørelse af, hvorvidt et 
Laugsmedlem har gjort sig skyldig i overtrædelse af Laugsartiklerne. 

2) Det er ethvert Laugsmedlems pligt at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale 
sammenhold. 

3) Lauget er optaget under Dansk Transport og Logistik (DTL), som er medlem af Dansk Erhverv 
(DE), og Laugets medlemmer er dermed underkastet DTL's og DE’s vedtægter og bestemmelser. 

4) DTL's medlemsblad "DTL Magasinet" sendes gratis til alle aktive Laugsmedlemmer. 
5) "DTL Magasinet", www.vognmandslauget.dk og "Lauget Informerer" er Laugets officielle 

kommunikationskanaler, og enhver meddelelse, samt påbud eller forbud, der er bekendtgjort i 
disse publikationer, betragtes som kommet til samtlige Laugsmedlemmers kundskab. 

6) Medlemsvirksomheder, som beskæftiger fremmed arbejdskraft, skal følge de for 
transportbranchen gældende løn- og arbejdsvilkår, jf. herved DTL´s Etiske Normer. 

 
§ 2 
Optagelse af medlemmer  
1) Som Laugsmedlem kan optages enhver, der fra sit forretnings sted i Danmark driver lovligt 

erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget interesse i medlemskab. 
2) Begæring om optagelse sendes til Laugskontoret, og samtidig deponeres et indskud, som 

fastsættes af Laugsbestyrelsen, samt kontingent. 
 

3) Drives en forretning i selskabsform, er det selskabet som sådan, der er medlem, og det skal 
meddeles Lauget, hvem der repræsenterer selskabet i Lauget. 

4) Enhver, der optages som medlem, skal underskrive en særlig indmeldelsesblanket. 
5) Optagelse af et medlem sker med forbehold af DTL's afgørelse i hvert enkelt tilfælde. Ved 

optagelsen får det nye medlem udleveret og er underkastet, et eksemplar af Laugets vedtægter, 
således som de er ved indmeldelsen, og som de senere på lovlig vis måtte blive ændret. 

6) Ved indmeldelsen i Lauget modtager Laugsmedlemmet et Laugsbrev og et emblem. 
 
§ 3  
Kontingent 
1) Kontingentet er opdelt i 8 grupper. Det enkelte medlems indplacering sker ud fra den 

pågældendes lønsum.  Kontingentet fastsættes af Laugsforsamlingen efter indstilling fra 
bestyrelsen.  

 
 
 
 
 
 



 

Københavnsvej 265 
4000 Roskilde 
Telefon 33 21 24 14 
CVR nr. 16 90 10 16 
  

 
 
 
 

  
Gruppe 

Lønsumsgruppe 

1 Ingen udbetalt arbejdsløn.................  

1 Biforeningsmedlem..........................  

2 Lønsum under kr. 500.000...............  

3 Lønsum kr. 500.000 > 1.500.000….  

4 Lønsum kr. 1.500.000 > 3.000.000    

5 Lønsum kr. 3.000.000 > 4.500.000    

6 Lønsum kr. 4.500.000 > 6.000.000    

7 Lønsum kr. 6.000.000 > 7.500.000    

8 Lønsum kr. 7.500.000 og derover…  

 
2)  Kontingentet beregnes efter de retningslinjer, der er fastsat i DTL's kontingentregulativ og 

betales kvartårligt ved påkrav efter bestemmelserne i § 7 i DTL's vedtægter. 
3) Til Lauget indbetales kontingent for medlemskab i DTL. 
  
4) Ophører et Laugsmedlem med at drive forretning, kan medlemmet, dersom han/hun er fyldt 60 

år eller har stået i Lauget i mindst 20 år, ansøge Laugsbestyrelsen om at blive passivt medlem 
mod et kontingent, som fastsættes af Laugsbestyrelsen. 

 
§ 4 
Laugsmedlemmernes forhold indbyrdes  
1) Når et Laugsmedlem vil klage over et andet Laugsmedlem skal dette ske skriftligt inden 3 

måneder efter, at forseelsen er konstateret, da Laugsbestyrelsen ellers kan afvise sagen. Er sagen 
6 måneder gammel, betragtes den som forældet og skal afvises, medmindre Laugsbestyrelsen, 
såfremt særlige forhold gør sig gældende, finder grund til at dispensere herfra. 

 
§ 5 
Laugsmedlemmernes rettigheder og pligter  
1) Det påhviler Laugsbestyrelsen ved forhandling at søge udjævnet enhver faglig konflikt og at træffe 

de bedst mulige forholdsregler til afværgelse af sådanne konflikter. Viser det sig, at 
Laugsbestyrelsen ikke kan nå til en mindelig ordning af en konflikt, finder reglerne i §§ 11 og 12 
anvendelse. 

2) Det er ethvert Laugsmedlems pligt at give møde for Laugsbestyrelsen, når dennes skriftlige 
anmodning herom foreligger. Udeblivelse uden bevisligt til Laugets kontor - senest dagen før 
mødets afholdelse - anmeldt lovligt forfald medfører hver gang et bødeansvar efter 
Laugsbestyrelsens skøn. Laugsmedlemmets udeblivelse udelukker ikke Laugsbestyrelsens 
beslutningsdygtighed. Parterne må ikke møde ved eller med advokat eller andre ved disse møder, 
men dog ved voldgift. 
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3) Laugsbestyrelsen har ret til, dersom den har begrundet formodning om, at et Laugsmedlem har 

forbrudt sig mod Laugsartiklerne, og Laugsmedlemmet nægter at have begået nogen forseelse, at 
forlange, at vedkommende Laugsmedlem afgiver en erklæring på tro og love med angivelse af 
den bøde, der skal betales, såfremt erklæringen viser sig at være urigtig.  
Nægter Laugsmedlemmet at afgive en sådan erklæring, skal Laugsbestyrelsen anse forseelsen 
som begået. 

4) Er en sag over 6 måneder gammel, er den forældet og skal afvises, medmindre Laugsbestyrelsen 
finder særlig anledning til at gøre undtagelser. 

5) Dersom nogen fremfører urigtige påstande eller forvolder unødig trætte, kan der pålægges ham 
en bøde efter § 7, stk. 5. 

6) Ethvert Laugsmedlem kan på sine regninger, forretningspapirer m.m. påføre: "Medlem af 
Kjøbenhavns Vognmandslaug". 

7) Laugsmedlemmerne skal til Laugskontoret indsende fortegnelse over det dem tilhørende materiel 
m.v. og en nøje opgørelse over den af dem udbetalte arbejdsløn i det omfang og til de terminer, 
Laugsbestyrelsen måtte skønne at have brug for til beregning af kontingent eller til statistisk 
arbejde. 

8) Ethvert Laugsmedlem er forpligtet til omgående at meddele Laugskontoret enhver ændring i 
firmaets sammensætning, f.eks. overgang til aktieselskab, kompagniskab el.lign., e-mail- og 
hjemmesideadresse, samt bopæls- og telefonændringer. 

9) Det er ethvert Laugsmedlems ubetingede pligt overfor uvedkommende at fortie, hvad der er 
behandlet ved Laugsforsamlinger, bestyrelsesmøder eller andre møder, medmindre der er givet 
særlig bemyndigelse til at omtale sådanne sager. 

10) Dersom nogle af Laugets medlemmer åbenlyst handler mod Laugets interesser eller gør sig 
skyldig i overtrædelse af Laugets vedtægter eller på anden måde udviser grov ukollegial optræden 
jf. også Etiske regler for Dansk Transport og Logistik, skal den pågældende indkaldes til møde jf. § 
5, stk. 2. Det pågældende Laugsmedlem kan af Laugsbestyrelsen, såfremt en advarsel ikke 
skønnes tilstrækkelig, idømmes en bøde til Laugets kasse. Bødens størrelse må ikke være under 
500 kr. og skal fastsættes under hensyn til arbejdets størrelse og overtrædelsens omfang. 

11) Sager, der vedrører overtrædelse af sådanne pligter, som påhviler medlemmerne af de DTL 
tilsluttede foreninger som led i erhvervsøkonomiske aftaler (rabataftaler, aftaler med 
transportforbrugere eller lignende), kan med DTL's samtykke behandles af Lauget i 
overensstemmelse med reglerne i nærværende paragraf. 

12) Når der er pålagt et Laugsmedlem en bøde, skal vedkommende have skriftlig meddelelse herom, 
og bøden skal være betalt inden 14 dage efter meddelelse herom. 

13) Ved et Laugsmedlems død bibeholder ægtefællen/samlever mod fortsat at betale kontingent den 
afdøde ægtefælles rettigheder i.h.t. Laugsartiklerne. Ved nyt ægteskabs indgåelse kan disse 
rettigheder dog ikke overføres til ægtefællen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Københavnsvej 265 
4000 Roskilde 
Telefon 33 21 24 14 
CVR nr. 16 90 10 16 
  

§ 6 
Laugsbestyrelsens pligter 
1) Laugsbestyrelsen påser, at ledelsen af Lauget sker i overensstemmelse med de gældende 

Laugsartikler og vedtægter. Laugsbestyrelsen er berettiget til at tegne en kautions forsikring for 
betroede midler. 

2) Et Laugsbestyrelsesmedlem kan til enhver tid i forbindelse med en af revisorerne forlange at se 
regnskaberne. 

3) Såfremt et Laugsbestyrelsesmedlem, der er indkaldt til møde, har lovligt forfald, skal han meddele 
det til Laugskontoret, der da skal tilsige en suppleant. 

4) Ved behandling af sager, som vedrører et Laugsbestyrelsesmedlem, må det pågældende 
Laugsbestyrelsesmedlem vige sit sæde. 

5) Ethvert Laugsbestyrelsesmedlem er pligtig til straks at udtræde af Laugsbestyrelsen, såfremt 
dennes øvrige medlemmer enstemmigt ønsker det. Et således udelukket 
Laugsbestyrelsesmedlem kan kræve spørgsmålet om udelukkelsen forelagt den først 
sammentrædende Laugsforsamling. 

6) Det påhviler Laugsbestyrelsen at bringe Laugsmedlemmer i forslag til valg i de fratrædende 
Laugsbestyrelsesmedlemmers, suppleanters og revisorers sted, såfremt disse ikke ønsker genvalg. 
Det er dog en selvfølge, at Laugsmedlemmerne kan bringe andre forslag. 

7) Eksemplar af Laugsartiklerne skal tilsendes DTL, ligeledes som forandringer i Laugsartiklerne altid 
omgående skriftligt skal meddeles denne organisation. 

8) Oldermanden leder forhandlingerne på Laugsbestyrelsesmøderne. Hvor stemmerne står lige, er 
hans stemme afgørende. 

9) Oldermanden lader Laugsbestyrelsen tilsige til møde, så ofte han finder det fornødent, og er 
pligtig til det, når mindst halvdelen af bisidderne forlanger det. Han foranstalter såvel ordinære 
som ekstraordinære Laugsforsamlinger indvarslet. 

10) Oldermanden fører tilsyn med Laugets regnskab og Laugsregistret og foranlediger, at regnskabet 
tilstilles revisorerne så betids, at det i revideret stand kan henligge på Laugskontoret 8 dage før 
Laugsforsamlingen til eftersyn for Laugsmedlemmerne. 

11) Den på Laugsmøderne førte Laugsprotokol underskrives af oldermanden. 
12) Laugsbestyrelsen ansætter en forretningsfører/direktør, der forestår den daglige ledelse af 

Laugets kontor efter de retningslinjer og instrukser, der gives af Laugsbestyrelsen. 
13) Lauget forpligtes udadtil ved underskrift af oldermanden eller viceoldermanden hver for sig. 

Endvidere kan forretningsføreren/direktøren efter særlig bemyndigelse fra oldermanden eller 
vice oldermanden tegne Lauget. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, ved optagelse af 
lån eller afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse kræves dog underskrift af den samlede 
Laugsbestyrelse. 
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§ 7 
Laugsbestyrelsens myndighed 
1) Laugsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når oldermanden henholdsvis viceoldermanden, og 4 af 

bisidderne er til stede. 
2) I tilfælde af stemmelighed er fungerende oldermands stemme afgørende.  
3) Til forhandlinger og behandling af forskellige sager vælger Laugsbestyrelsen et forretningsudvalg 

og andre nødvendige udvalg, der efter bemyndigelse kan afgøre sagerne, som derefter 
forelægges Laugsbestyrelsen.  
Forretningsudvalget er bemyndiget til at afgøre særligt presserende sager, dog kun hvis 
beslutningen tiltrædes af samtlige udvalgsmedlemmer. Forretningsudvalgets afgørelse skal 
senere forelægges Laugsbestyrelsen. 

4) For overtrædelse af Laugsartikler, påbud, undladelse af indsendelse af statistisk materiale o.l. er 
Laugsbestyrelsen berettiget til at idømme Laugsmedlemmerne bøder i henhold til sagens 
beskaffenhed. 

5) De bøder som Laugsbestyrelsen i.h.t. disse Laugsartikler eller andre bestemmelser måtte tilkende 
Lauget, kan inddrives af Laugsbestyrelsen ved oldermanden, der i dette som i alle andre tilfælde 
er berettiget til at anlægge sag og modtage søgsmål på Laugets vegne. 
 

§ 8 
Laugsmedlemmernes forhold til andre organisationer, samt uoverensstemmelser mellem 
organisationer m.v. 
1) Uoverensstemmelser mellem foreninger, der står tilsluttet DTL, kan skriftligt forelægges DTL til 

afgørelse. DTL's afgørelse kan inden for et tidsrum af 14 dage efter dens meddelelse indankes for 
en voldgiftsret, jf. DTL's vedtægter, § 23, stk. 1-6. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke 
indbringes for domstolene. 

2) Skulle der opstå uoverensstemmelser mellem et medlem af en DTL tilsluttet forening og en anden 
DTL tilsluttet forening som sådan, skal bestyrelsen i sidstnævnte forening anmode bestyrelsen i 
førstnævnte forening om at tage stilling til sagen, således at uoverensstemmelsen går over til at 
blive en uoverensstemmelse mellem et medlem og den forening, han er medlem af jf. §§ 5 og 11, 
idet det er forbudt medlemmer af en DTL tilsluttet forening at udvise ukollegial optræden over for 
medlemmer af en anden DTL tilsluttet forening. 

3) Er den klagende forening utilfreds med den afgørelse, der bliver truffet inden for det pågældende 
medlems forening, går uoverensstemmelsen over til at blive en uoverensstemmelse mellem to 
foreninger, hvorefter reglerne ovenfor under punkt 2 finder anvendelse. 

 
§ 9  
Udmeldelse, suspension og ophør af medlemskab 
1) Udmeldelse af Vognmandslauget kan kun ske med mindst seks måneders skriftligt varsel til 

udgangen af et kvartal. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde acceptere et kortere varsel.  
For Medlemsvirksomheder, der er medlem af Arbejdsgiverforeningen af 1. oktober 2007 (DTL’s 
arbejdsgiverforening), er det dog udmeldelsesreglerne i arbejdsgiverforeningens vedtægter, som 
er gældende, også for udmeldelse af Vognmandslauget.” 

2) I tilfælde af restance suspenderes medlemsretten, indtil betaling sker. 
3) Et medlem, der indmelder sig i en fagforening, kan ikke samtidig være medlem af Lauget, og 

medlemskabet ophører fra den dato, indtrædelse i fagforeningen finder sted. 
4) Medlemskabet ophører, når den pågældende efter Laugsbestyrelsens afgørelse/skøn ikke 

længere opfylder betingelserne for optagelse i Lauget, jf. dog §§ 2 og 20. 
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5) Såfremt en virksomhed afhændes eller ophører, kan udmeldelse effektueres allerede med 

virkning fra det kvartal, i hvilket virksomhedssalget finder sted eller den pågældende virksomhed 
ophører, forudsat Lauget har modtaget skriftlig underretning herom.  

 
 
§ 10 
Eksklusion og nægtelse af optagelse 
1) Har medlemmet tidligere fået advarsel eller bøde for overtrædelse af en eller flere af de i første 

punktum af § 5, stk. 14 omhandlede forseelser, kan nye forseelser i stedet for bøde medføre  
2) eksklusion af Lauget. Eksklusion kan også finde sted på grund af en første gang stedfunden 

overtrædelse, såfremt Laugsbestyrelsen skønner, at overtrædelsen er af særlig graverende 
karakter. 

3) Beslutning om eksklusion træffes af Laugsbestyrelsen, hvis beslutning for at have gyldighed skal 
være vedtaget af den samlede Laugsbestyrelse. 

4) Eksklusionen skal meddeles den pågældende skriftligt.  
5) Såfremt en medlemsvirksomhed er i restance med mindst 2 kvartaler eller står i restance for 

andre ydelser med mindst et tilsvarende beløb, kan virksomheden - efter forudgående skriftlig 
varsel - slettes som medlem. 

6) En medlemsvirksomhed, der træder i betalingsstandsning, tvangsakkord eller hvis bo tages under 
konkurs - eller dødsbobehandling som gældsfragåelsesbo, mister retten til medlemskab og anses 
for udtrådt af Lauget fra udgangen af det kvartal, hvor dekret er afsagt eller bo behandlingen er 
påbegyndt, medmindre boet inden udtrædelsesdagen skriftligt erklærer at ville indtræde i 
medlemsforholdet. 

7) Dersom en udsendt eksklusion tilbagekaldes, fordi grunden til dens udsendelse er bortfaldet, 
betales alle Laugets udgifter, såvel til udsendelsen som til tilbagekaldelsen, til porto, tryksager, 
sagførersalær m.v. af det pågældende Laugsmedlem. Enhver eksklusion, undtagen når denne 
skyldes restance, kan kræves forelagt førstkommende Laugsforsamling, som med simpelt 
stemmeflertal afgør spørgsmålet. Samme ret har enhver, der har søgt, og som Laugsbestyrelsen 
har nægtet optagelse. Såfremt Laugsbestyrelsen ikke inden 15 dage efter, at den i anbefalet brev 
har givet meddelelse om sin beslutning, modtager skriftligt forlangende om spørgsmålets 
forelæggelse for en Laugsforsamling, er Laugsbestyrelsens afgørelse endelig. 

8) Selv om et Laugsmedlem er ekskluderet, fritages han dog ikke for de forpligtelser, som han måtte 
have overfor Lauget, hvorimod han straks mister ethvert krav mod Lauget og sin andel i Laugets 
aktiver. 

9) Jf. § 9, stk. 3 ophører medlemskabet, såfremt det pågældende medlem indmelder sig i en 
fagforening. 

 
§ 11 
Laugsforsamlingens myndighed 
1) Laugsforsamlingen har den øverste myndighed i alle Laugets anliggender. Kun den årlige ordinære 

Laugsforsamling eller en af Laugsbestyrelsen indvarslet Laugsforsamling kan give, forandre eller 
ophæve Laugsartiklerne. 

2) Forslag om ændringer i Laugsartiklerne udenfor den ordinære Laugsforsamling skal for at kunne 
forelægges denne til vedtagelse være anbefalet af 2/3 af Laugsbestyrelsens medlemmer. 
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§ 12 
Indkaldelse af ordinær Laugsforsamling, mødepligt og stemmeret 
1) Den årlige ordinære Laugsforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indvarsles 

senest 8 dage forinden ved bekendtgørelse i "DTL Magasinet" eller anden skriftlig indkaldelse, og 
der tilstilles hvert Laugsmedlem en skriftlig tilsigelse med dagsorden samt regnskab senest 6 dage 
forinden Laugsforsamlingens afholdelse. Tilsigelsen medbringes på Laugsforsamlingen som 
legitimation.  

2) Undladelse af at bære emblem ved Laugsforsamlinger medfører en bøde på kr. 20,00, der tilfalder 
Laugets kasse. 

3) Kun Laugsmedlemmer, der har betalt deres kontingent og øvrige skyld til Lauget, har stemmeret. 
4) Ethvert Laugsmedlem har én stemme i alle Laugets anliggender. Hvis en forretning har en årlig 

udbetalt arbejdsløn ifølge de indsendte lønningslister på mindst kr. 1.500.000, gives der en 
stemme yderligere i alle Laugets anliggender for hver fulde kr. 1.500.000 udbetalt arbejdsløn. 
Ingen forretning kan dog opnå mere end 5 stemmer inklusive de personlige stemmer. 
Medlemmer, der er indehavere af eller direktører for sådanne forretninger, kan enten selv 
benytte alle de dem tilkommende stemmer eller overlade én eller flere stemmesedler til deres 
forretnings nærmeste medarbejdere (ledere). Ingen forretning kan besætte mere end én plads i 
Laugsbestyrelsen. 

5) Laugsforsamlingens lovlighed er ikke betinget af udsendelsen af den nævnte skriftlige tilsigelse, 
når bekendtgørelsen i "DTL Magasinet" eller anden skriftlig indkaldelse har indeholdt meddelelse 
om, at Laugsmedlemmer, der ikke har modtaget tilsigelsen, kan afhente denne på Laugskontoret. 

6) En eventuel fortsat Laugsforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel. 
 
§ 13 
Indkaldelse af ekstraordinær Laugsforsamling 
1) Når særlige omstændigheder måtte kræve det, kan Laugsbestyrelsen med mindst 8 dages varsel 

sammenkalde en ekstraordinær Laugsforsamling.  
Bekendtgørelsen sker ved udsendelse af tilsigelse til Laugsmedlemmerne. Laugsbestyrelsen er 
pligtig til på skriftlig forlangende af mindst 50 Laugsmedlemmer at sammenkalde til 
ekstraordinær Laugsforsamling til afholdelse senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Et 
sådant forlangende skal være ledsaget af et kort motiveret forslag til dagsordenen. 

 
§ 14 
Indsendelse af forslag til den ordinære Laugsforsamling 
1) Forslag fra Laugsmedlemmer til behandling på den ordinære Laugsforsamling må med en kort 

motivering indsendes skriftlig til Laugsbestyrelsen inden udgangen af februar måned. Dette 
gælder ligeledes opstilling af kandidater til oldermandsposten. 
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§ 15 
Dirigent 
1) Bestyrelsen har ret til at indkalde en jurist til som dirigent at lede generalforsamlingen. Under 

forhandlingerne har dirigenten, der er uafsættelig, den øverste myndighed. Står det ikke i hans 
magt at opretholde den fornødne ro og orden, er han berettiget til at afbryde eller hæve 
Laugsforsamlingen, men skal da begrunde det i laugsprotokollen. 

2) Laugsforsamlingens forhandlinger skal indføres i laugsprotokollen, der underskrives af dirigenten. 
 
§ 16 
Årsberetning og forelæggelse af regnskab 
1) På den ordinære Laugsforsamling gives beretning om Laugets virksomhed, og det reviderede 

regnskab for det forløbne regnskabsår forelægges til godkendelse. 
 
§ 17 
Valg 
1) Laugsbestyrelsen består af en oldermand og 7 bisiddere, der vælges på den ordinære 

Laugsforsamling. Valgperioden er 2 år og genvalg er tilladt.   
Oldermanden og 3 bisiddere vælges på Laugsforsamlingen i de ulige kalenderår, mens de øvrige 
bisiddere vælges på Laugsforsamlingen i lige kalenderår. Laugsforsamlingen kan endvidere vælge 
1 suppleant med samme valgperiode som bisidderne. 

2) Laugsbestyrelsen vælger selv blandt bisidderne en viceoldermand. I tilfælde, hvor vice 
oldermanden eller et andet medlem af Laugsbestyrelsen ved vakance på posten som oldermand 
konstitueres som oldermand, indtræder den pågældende i oldermandens valgturnus. 

3) Udover Laugsbestyrelsen vælges på den ordinære Laugsforsamling to kritiske revisorer og et 
festudvalg. Valgperioden er 2 år og genvalg er tilladt. Oldermanden er født medlem af det nævnte 
udvalg. 

 
§ 18 
Laugsforsamlingens beslutningsdygtighed og afstemning 
1) Enhver lovligt indvarslet Laugsforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes 

antal. 
2) Afstemninger og valghandlinger afgøres ved almindeligt stemmeflertal efter håndsoprækning, 

medmindre oldermanden eller 10 Laugsmedlemmer før eller under afstemningsproceduren 
kræver skriftlig afstemning. Bortset fra ved valghandlinger er oldermandens stemme 
udslagsgivende, såfremt der er afgivet lige mange stemmer for og imod et forslag, der er sat til 
afstemning. 

3) Til vedtagelse af ændringer i Laugsartiklerne kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer skal være for 
forslaget. 
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§ 19 
Æresmedlemmer og kontingentfrie aktive Laugsmedlemmer 
1) Laugsmedlemmer, der har gjort sig særlig fortjent dertil, kan udnævnes til æresmedlemmer, dog 

kun efter Laugsbestyrelsens indstilling og Laugsforsamlingens beslutning. Æresmedlemmer er 
kontingentfrie for det personlige kontingent. 

2) Æresmedlemmer har stemmeret ved Laugsforsamlinger, ligesom de er Laugets gæster ved alle 
møder og sammenkomster, hvor de ønsker at komme til stede. 

3) På samme måde kan et Laugsmedlem, der i en årrække har beklædt posten som oldermand, 
under ganske særlig omstændigheder udnævnes til æresoldermand af Kjøbenhavns 
Vognmandslaug og nyder som sådan samme rettigheder som æresmedlemmer. 

4) Laugsbestyrelsen er bemyndiget til at gøre et Laugsmedlem, der har været aktiv 
kontingentydende i 25 år, kontingentfri med stemmeret, når han ansøger derom, og forholdene 
taler derfor. 

 
§ 20 
Laugsbestyrelsen 
1) Laugsbestyrelsen skal foruden en oldermand bestå af 7 bisiddere. 
2) Bestyrelsen skal have en så alsidig sammensætning som muligt, således at repræsentanter for de 

forskellige kategorier indenfor Lauget, der naturligt i henholdt til antal eller af anden grund bør 
være repræsenteret, får sæde i bestyrelsen. 

3) Når en sag giver anledning dertil, kan et eller flere Laugsmedlemmer, der har særligt kendskab til 
de pågældende arbejdsområder, indkaldes til at bistå ved sagens behandling. 

4) Ingen kan have sæde i Laugsbestyrelsen uden at være aktivt Laugsmedlem, dog kan oldermanden 
vælges, selvom han ikke er aktiv Laugsbroder, når han har været medlem af Laugsbestyrelsen i 
mindst 10 år. Dette gælder ligeledes en Laugsbisidder efter de samme kriterier, dog efter 
indstilling af Laugsbestyrelsen.  

 
§ 21 
Laugets repræsentanter i andre organisationer 
1) Som Laugets repræsentanter i DTL og Håndværkerforeningen vælges disse af Laugsbestyrelsen. 

Oldermanden, Viceoldermanden og dernæst bisidderne er selvskrevne. Repræsentanterne 
vælges for et år ad gangen. 

2) Samtlige medlemmer af Laugsbestyrelsen skal være personligt medlem af Håndværker-
foreningen. 

 
§ 22 
Oldermands og bisidderes funktionstid. 
Valg af viceoldermand og udvalg. Fastsættelse af honorarer 
1) Oldermand og bisiddere vælges for 2 år ad gangen, således at der af disse årligt afgår halvdelen. 

Genvalg kan finde sted. 
2) Ved vakance indtræder en af de valgte suppleanter, der da fungerer i den tid, den afgåede 

bisidder havde tilbage af sin funktionstid. 
3) Laugsbestyrelsen vælger mellem sine medlemmer selv sin viceoldermand, der kan fungere ved 

oldermandens fraværelse. 
4) Oldermanden og viceoldermanden tillægges et honorar, hvis størrelse hvert år fastsættes af 

Laugsbestyrelsen. 
5) Laugsbestyrelsen kan tillægge udvalgsmedlemmer honorar eller diæt. 
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Regnskabet 
1) Regnskabet underskrives af samtlige Laugsbestyrelsesmedlemmer og fremlægges af 

oldermanden i revideret stand på den ordinære Laugsforsamling. Regnskabsåret regnes fra 1. 
januar til 31. december inkl. 

2) En beretning om Laugets regnskab og status tilsendes Laugsmedlemmerne samtidig med 
tilsigelsen til den ordinære Laugsforsamling. 

 
§ 24 
Revisorer 
1) Laugets regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor samt af to kritiske revisorer, der skal 

være Laugsmedlemmer, og som vælges på den ordinære Laugsforsamling for to år ad gangen. 
2) De kritiske revisorer kan genvælges. 
3) Det er revisorernes pligt at efterse alt vedrørende regnskabet og anføre bemærkninger, de måtte 

finde anledning til, i den på Laugskontoret værende revisionsprotokol samt forsyne regnskabet 
med deres underskrift. Revisorerne kan ikke indtage nogen anden funktion i Lauget. 

 
§ 25 
Hæftelse 
1) For laugets forpligtelser hæfter alene Laugets egen formue. 
 
§ 26 
Laugets Midler 
1) Indskud, kontingent, bøder og andre indtægter, som indkommer ved Laugets virksomhed, 

tilfalder Laugets kasse, som afholder alle til Laugets førelse nødvendige udgifter i 
overensstemmelse med Laugsartiklerne. 

2) Laugsbestyrelsen er bemyndiget til af Laugets kasse at yde en årlig skovtur, en kontant pengegave 
eller anden hjælp for Stiftelsens beboere eller andre trængende medlemmer af Lauget. 

 
§ 27 
Diverse bestemmelser 
1) Tilskud af Laugets midler:  

Såfremt Laugets formueomstændigheder tillader det, kan Laugsbestyrelsen, dersom det er 
nødvendigt, af Laugets kasse yde tilskud til: Stiftelsens drift, husleje, brændselshjælp eller 
pengehjælp til trængende Laugsmedlemmer eller disses efterladte ægtefælle, fester for 
Laugsmedlemmerne én eller to gange årlig. 
 

2) Ulykkesforsikring ved død: 
Lauget holder alle aktive Laugsmedlemmer ulykkesforsikrede til et beløb af 100.000 kr. Beløbet 
udbetales til de arveberettigede ved død forårsaget ved et ulykkestilfælde, der er indtruffet 
såvel under som udenfor arbejdet. Forsikringen er gyldig over hele Europa og dækker i øvrigt i 
henhold til policens bestemmelser. 
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3) Dødsfald: 
Når et Laugsmedlem eller dennes ægtefælle/samlever afgår ved døden, udbetaler Lauget, efter 
at dødsattesten er forevist, og eventuelle restancer til Lauget er betalt, en begravelseshjælp til 
den dertil berettigede. Størrelsen af denne er kr. 3.200,00.  
 
Begravelseshjælp og øvrige udgifter i et kvartal pålignes Laugsmedlemmerne og opkræves 
sammen med kontingentet. For gifte/samlevende medlemmer betales to andele. 
 
Mulighed for medlemskab af begravelseskassen for nye medlemmer er ophørt pr. 1. april 1992. 
Udmeldelse for øvrige medlemmer af begravelseskassen kan ske ved skriftlig henvendelse til 
Laugskontoret. 
 

4) Laugsartiklernes bekendtgørelse:  
Laugsartiklerne tilstilles hvert Laugsmedlem jf. §1 stk.7. 

 
§ 28 
Udskillelse fra Lauget eller dettes opløsning 
1) Skulle det ske, at et eller flere Laugsmedlemmer udskiller sig fra Lauget, har de derved 

fraskrevet sig enhver ret til Laugets formue og ejendele, ligesom dettes navn alene skal være 
det gamle Laug forbeholdt. 

2) Lauget kan ikke opløses, medmindre Laugsmedlemmernes antal er gået ned til 25. 
3) Laugets opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på to efter hinanden følgende 

Laugsforsamlinger med mindst én måneds mellemrum. Det skal udtrykkeligt fremgå af 
indkaldelserne, at Laugets opløsning står på dagsordenen. 

 Vedtagelsen af opløsningen skal på den sidste Laugsforsamling ske med mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer. 

4) Stemmeafgivelsen skal være skriftlig og hemmelig, og dirigenthvervet skal bestrides af en 
advokat, der skal være mødeberettiget for landsret eller højesteret. 

5) På denne Laugsforsamling skal der samtidig tages beslutning om, ved hvem og på hvilken måde 
Laugets forpligtelser skal afvikles, og hvorledes man skal forholde sig med dets eventuelle 
formue. 

 
Således vedtaget på Kjøbenhavns Vognmandslaugs ordinære Laugsforsamling den 15. marts 1991, 
med de af Laugsforsamlingerne den 27. marts 1992, 19. marts 1993, 21. marts 1994, 28. november 
1994, 6. marts 1995, 21. marts 1997, 27. marts 1998, 26. marts 1999, 24. marts 2000, 23. marts 2001, 
18. marts 2005,19. marts 2010 og 23. marts 2012, 15. marts 2018, 14. marts 2019vedtagne 
ændringer. 
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Vedtægter for Stiftelsen  
 
§1  
Stiftelsens beliggenhed  
1) Kjøbenhavns Vognmandslaugs Stiftelse, beliggende matr. nr. 2952 af Brønshøj, Astrupvej nr. 

77 og 79 og Fjenneslevvej nr. 18-20 A og 20 B er fortrinsvis bestemt som bolig for Laugets 
Laugsbrødre og Laugssøstre og disses efterlevende ægtefælle og skal være Laugets 
ejendomme, medmindre de ved salg eller bytte kan erstattes med andre og mere tidsvarende. 
Ejendommene skal forvaltes således, at der, i det omfang de økonomiske forhold tillader det, 
kan uddeles legatportioner og/eller ydes bidrag til filantropiske formål.  

2) Optagelse af prioritetslån i ovennævnte ejendomme kan kun ske med Laugsbestyrelsens 
samtykke.  

 
§2  
Administration  
1) Administrationen af Stiftelsen påhviler Laugsbestyrelsen. Stiftelsens ledelse forestås af 

oldermanden. Laugsbestyrelsen udfærdiger et reglement for Stiftelsens beboere.  
 
§3  
Regnskab og revision  
1) Ekspedition af Stiftelsens regnskabsmæssige forhold foretages af Laugskontoret. Til 

bestridelse af de dermed forbundne udgifter erholder Lauget en administrationsgodtgørelse, 
hvis størrelse fastsættes efter gældende normtal. Beretning om Stiftelsens regnskab og drift 
aflægges af oldermanden eller viceoldermanden til godkendelse på den ordinære 
Laugsforsamling. Det for Stiftelsen reviderede regnskab, der udarbejdes af Laugets revisorer, 
udsendes sammen med Laugets regnskab senest 6 dage før Laugsforsamlingen.  

 
 
§4  
Agitation for gaver til Stiftelsen  
1) Det skal altid være Laugsbestyrelsens opgave at påkalde og vedligeholde Laugsbrødrenes 

interesse for Stiftelsen. Gaver, der ydes Stiftelsen uden særlig bestemmelse om anvendelsen, 
vil være at anvende efter Laugsbestyrelsens skøn. Velgøreres navne skal bevares i 
taknemmelig erindring ved at indskrives i Gavebrevet, der har sin plads i Stiftelsens festsal.  

 
§5  
Stiftelsens stilling ved laugets opløsning  
1) Skulle Lauget nogensinde ophøre at bestå, skal de omhandlede ejendomme eller eventuelt 

deres erstatninger med de dem tillagte midler behandles af Laugsforsamlingen i henhold til 
Laugsartiklernes § 28 stk. 5.  
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§6  
Vedtægternes udlevering til Laugsmedlemmerne  
1) Stiftelsens vedtægter tilstilles hvert Laugsmedlem jf. Laugets vedtægt §1 stk. 7.  

 
§7  
Vedtægternes gyldighedsbestemmelser og forandringer  
1) Forandringer og tilføjelser til nærværende vedtægter besluttes af Laugsforsamlingen.  

 
Således vedtaget på den ordinære Laugsforsamling den 19. marts 2010 og 23. marts 2012. 


