PLO-København

Love for
PLO-København
[Vedtaget på Generalforsamlingen den 19. januar 2012 og den 16. juni 2016]

§ 1. Foreningens navn, hjemsted og formål
Stk. 1
PLO-København er en forening af læger, der driver speciallægepraksis i almen medicin i Københavns
Kommune, jf. PLO’s love §§ 41- 45.
Stk. 2
Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
Stk. 3
Foreningens formål er at repræsentere de praktiserende læger i Københavns Kommune i det kommunalt
lægelige samarbejde, herunder stille repræsentanter til det kommunalt lægelige udvalg nedsat i henhold til
Overenskomst om almen praksis. Foreningen danner rammen omkring samarbejdet mellem de lokale
læger. Foreningen kan arrangere møder mv. med netværksskabende, socialt og uddannelsesmæssigt
indhold.
Stk. 4
Foreningen kan ikke forpligte de praktiserende læger i kommunen. Foreningen er forpligtet til løbende at
inddrage praksisudvalget i Region Hovedstaden ved udarbejdelse af udkast til lokale aftaler, der skal forpligte de praktiserende læger i kommunen. Aftalerne skal endeligt forhandles af praksisudvalget, der er
aftalepart.

§ 2. Medlemskab
Enhver læge, som driver speciallægepraksis i almen medicin med praksisadressen i Københavns Kommune og med ydernummer for Region Hovedstaden, er født medlem af lægelauget og det tilhørende
dellaug, jf. § 19. Dette gælder tillige læger ansat i praksis i stedet for at være kompagnon, ekstra ansat
læger samt læger ansat på regionsdrevne klinikker, jf. bestemmelser herom i Overenskomst om almen
praksis.

§ 3. Foreningens ledelse
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2
Foreningen ledes af en bestyrelse, jf. § 9.
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§ 4. Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indvarsles med angivelse af dagsorden ved
skriftlig meddelelse – herunder elektronisk – til hvert enkelt medlem med mindst 2 ugers varsel.

§ 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
Stk. 1
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens og eventuelle udvalgs beretninger om virksomheden i det forløbne år.
3. Økonomisk beretning, herunder aflæggelse af foreningens regnskab, forelæggelse af budget og
kontingentfastsættelse.
4. Evt. forslag fra medlemmerne.
5. Konstatering af bestyrelsens medlemmer og evt. valg til ledigblevne pladser.
6. Valg af 2 revisorer, hvoraf 1 skal være læge og 1 registreret eller statsautoriseret revisor.
Stk.2
Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget til behandling på den ordinære generalforsamling, skal
være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen adviserer
medlemmerne om datoen for generalforsamlingens afholdelse, så evt. forslag kan indsendes inden den
nævnte frist.
Stk. 3
På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutninger om forslag, der forud er optaget på dagsordenen.
Stk. 4
På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan som observatører deltage uddannelseslæger i almen praksis samt medlemmer af praksisudvalget.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst med angivelse af dagsorden indkaldes af bestyrelsen
ved skriftlig meddelelse – herunder elektronisk - til hvert enkelt medlem med det i § 4 anførte varsel.
Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 20 % af medlemmerne med
angivelse af dagsorden fremsætter skriftlig anmodning herom. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter
begæringens modtagelse, og generalforsamlingen skal finde sted senest 14 dage herefter.

§ 7. Dirigent
Stk. 1
Såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.
Stk. 2
Dirigenten har den endelige afgørelse af alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå sagerne behandles samt afstemningstemaerne, medmindre dirigenten henskyder spørgsmålet til generalforsamlingens
afgørelse.
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§ 8. Afgørelsesmåden og fuldmagt
Stk. 1
Alle afgørelser træffes ved simpel majoritet, med mindre lovgivningen eller nærværende love bestemmer
andet.
Stk. 2
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9. Bestyrelsen
Stk. 1
PLO-Københavns bestyrelse består af nedenstående medlemmer, der vælges som følger:
1. De 2 medlemmer af praksisudvalget, der har højest stemmetal og har praksisadresse i Københavns
Kommune. Dog kan de københavnske medlemmer af praksisudvalget aftale, at en eller to andre
københavnske medlemmer af praksisudvalget i stedet indgår i PLO-Københavns bestyrelse.
2. Et medlem vælges af hvert af de i § 18 anførte dellaug for hver påbegyndt 50. medlem den 1.
december i året forud for det år, hvor valget finder sted.
Stk. 2
Hvis flere medlemmer af praksisudvalget har lige mange stemmer, så det andet medlem ikke kan udpeges, foretages lodtrækning blandt de medlemmer af praksisudvalget, der har ens antal stemmer.
Stk. 3
Hvis der ikke er tilstrækkelige medlemmer af praksisudvalget fra Københavns Kommune, konstituerer den
resterende bestyrelse sig med et eller flere medlemmer med praksisadresse i Københavns Kommune indtil førstkommende generalforsamling, hvor suppleringsvalg da skal foretages.
Stk. 4
Hvis et medlem af bestyrelsen valgt iht. § 9, stk. 1, nr. 2 får forfald i valgperioden, foretages supplerende
nyvalg i det pågældende dellaug, eller der udpeges et nyt medlem af det pågældende dellaugs bestyrelse
for den resterende valgperiode.
Stk. 5
PLO-Frederiksberg kan udpege en observatør med praksisadresse i Frederiksberg Kommune.
Observatøren har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret og uden stemmeret.

§ 10. Funktionstid
Stk. 1
De i § 9, stk. 1, nr. 1 nævnte medlemmers funktionstid følger valgperioden for de repræsentanter af PLO’s
repræsentantskab, der udgør praksisudvalget.
Stk. 2
De i § 9, stk. 1, nr. 2, nævnte medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ved de medlemsmøder, jf. § 21,
hvor valg til medlemmer af dellaugets bestyrelse finder sted, vælges disse bestyrelsesmedlemmer indtil
den 1. marts 2015. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3
Funktionstiden for de i § 9, stk. 1, nr. 2 nævnte medlemmer begynder den 1. marts, det år valget har
fundet sted.

§ 11. Bestyrelsens konstituering
Stk. 1
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Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en kasserer på førstkommende
bestyrelsesmøde i PLO-København, efter at valg af medlemmer til bestyrelsen iht. § 9, stk. 1, nr. 2 har
fundet sted. Valg af PLO-Københavns formand sker for 2 år ad gangen, og umiddelbart genvalg kan finde
sted 2 gange. Ved vakance af en post sker ny konstituering hurtigst muligt.
Stk. 2
Bestyrelsen holder møde mindst 1 gang hvert kvartal.
Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden kan til enhver tid med mindst 3 dages skriftlig
varsel til de enkelte medlemmer indkalde til bestyrelsesmøde og skal med mindst 3 dages varsel indkalde
dertil, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen skriftligt og med angivelse af dagsorden for mødet kræver
det.
Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede på et behørigt indvarslet møde.
Stk. 5
Ved afstemning sker afgørelsen ved simpel majoritet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 6
Hvis bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig i henhold til stk. 4, kan der træffes afgørelse i de sager, der var
til behandling på mødet, på et efterfølgende bestyrelsesmøde, indkaldt i overensstemmelse med stk. 3,
uanset antallet af fremmødte.
Stk. 7
De medlemmer af praksisudvalget, der ikke er medlemmer af bestyrelsen, kan deltage i bestyrelsens
møder med taleret, men uden stemmeret.

§ 12. Udvalg og afgrænsede opgaver
A. TPL-Fonden
Til ”Fonden for Tidsskrift for Praktisk Lægegerning” vælger bestyrelsen 1 person blandt de medlemmer,
der har praksisadresse i Københavns Kommune.
B. PLU-fonden
Bestyrelsen udpeger 2 personer til bestyrelsen for “Praktiserende Lægers Uddannelses- og Udviklingsfond” blandt de medlemmer, der har praksisadresse i Københavns Kommune.
C. KPL’s Børnefond
Til KPL’s Børnefond vælger bestyrelsen det antal personer, der skal vælges i henhold til fondens til enhver
tid gældende vedtægter.
D. Afgrænsede opgaver
Bestyrelsen kan ad hoc udpege medlemmer til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 13. Økonomi
Stk. 1
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling, jf. § 5 stk. 1, nr. 3.
Stk. 2
Af det i stk. 1 nævnte kontingent afsættes en andel pr. medlem til drift af dellaugene, jf. § 19.
Administrationen heraf foretages af PLO-København. Dellaugenes udgifter og evt. indtægter indgår i PLOKøbenhavns årsrapport.
Stk. 3
Alle honoreringer skal godkendes af bestyrelsen og fremgå af årsrapporten. Kontingentmidler kan ikke
finansiere honoreringen.
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§ 14. Årsrapport og revision
Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2
For hvert regnskabsår udarbejdes en årsrapport bestående af resultatopgørelse og status (balance).
Stk. 3
Årsrapporten underskrives af bestyrelsen, og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 15. Årsrapportens opgørelse
Årsrapporten skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger, såvel med hensyn til vurderingen af
posterne i status, som vedrørende specifikation, opstilling og posternes benævnelse.

§ 16. Revisorer
Stk. 1
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, hvoraf 1 skal være læge og 1 registreret eller statsautoriseret
revisor. Bestyrelsesmedlemmer i PLO-København eller dellaugene, jf. § 20 er ikke valgbare til hvervet
som lægelig revisor.
Stk. 2
Revisorerne skal revidere årsrapporten i overensstemmelse med god revisionsskik og herunder foretage
en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale.
Stk. 3
Efter afsluttet revision skal revisionen ved påtegning på årsrapporten bekræfte at have foretaget revision.

§ 17. Tegning og hæftelse
Stk. 1
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan
meddele prokura til formanden, kassereren eller en anden person til at tegne foreningen hver især.
Prokuraen kan begrænses.
Stk. 2
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende
forpligtelser.

§ 18. Dellaug
Der oprettes nedenstående 7 dellaug, jf. PLO’s love § 41 stk. 5 med følgende antal medlemmer pr. 1.
december 2011, der tilsammen udgør PLO-København:

1. Brønshøj-Husum
2. Vanløse
3. Indre By
4. Nørrebro-Nordvest
5. Østerbro
6. Amager
7. Valby

Antal læger
19
25
30
68
56
73
32

Medl.af best.
1
1
1
2
2
2
1
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8. Vesterbro-Sydhavnen
I alt

40
343

1
11

§ 19. Dellaugets opgaver
Dellaugene vælger PLO-Københavns bestyrelse iht. § 9 stk. 1 nr. 2. Endvidere kan dellauget varetage de i
§ 1 stk. 3 nævnte opgaver for det pågældende delområde i samarbejde med PLO-Københavns bestyrelse. Dellauget kan selv definere yderligere opgaver inden for rammerne af nærværende love. Dellauget
skal følge de beslutninger, der træffes af PLO-Københavns bestyrelse for så vidt angår lokale forhold.

§ 20. Dellaugets ledelse
Stk. 1
Dellauget ledes af en lokalt valgt dellaugsbestyrelse på minimum 2 medlemmer. Kandidater til dellaugets
bestyrelse meddeler deres kandidatur på medlemsmødet, jf. § 21 stk. 2.
Stk. 2
Dellauget konstituerer sig på sit første møde efter valget med en formand og et eller flere medlemmer til
PLO-Københavns bestyrelse, jf. § 18. Der kan være identitet mellem formanden og et medlem af PLOKøbenhavns bestyrelse.

§ 21. Valg af dellaugets bestyrelse
Stk. 1
Stemmeret og valgbarhed har de i § 2 nævnte praktiserende og ansatte læger med praksisadresse i dellaugets geografiske område.
Stk. 2
Valg iht. § 20 sker på et af dellaugsbestyrelsen indkaldt lokalt medlemsmøde. Mødet indkaldes på samme
måde og med samme varsel som nævnt i § 4.
Stk. 3
Funktionsperioden er 2 år, og umiddelbart genvalg af dellaugsformanden kan finde sted 2 gange. Funktionsperioden for dellaugsbestyrelsen begynder 1. marts det år, valget har fundet sted.
Stk. 4
Der afholdes mindst 1 årligt lokalt medlemsmøde i perioden 1. januar til 15. februar.

§ 22. Lovændringer
Stk. 1
Foreningens love som lægelaug skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standardvedtægter for lægelaug, som vedtaget af PLO's repræsentantskab. Ændringer i foreningens love som
lægelaug kan vedtages af en generalforsamling af 2/3 (to tredjedele) af de fremmødte medlemmer.
Stk. 2
Ændringer i foreningens love, herunder dennes opløsning, efter at foreningen er ophørt som lægelaug,
kræver, at mindst 2/3 (to tredjedele) af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3
(to tredjedele) af de stemmer, der afgives, er for forslaget. Er den pågældende generalforsamling ikke
beslutningsdygtig i henhold til foranstående, men det fremsatte forslag dog har fået mindst 2/3 (to
tredjedele) af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling til
afholdelse så vidt muligt inden 3 uger efter den første. På den nye generalforsamling skal forslaget anses
for vedtaget, såfremt mindst 2/3 (to tredjedele) af de stemmer, der afgives, er for forslaget, uanset hvor
stor en del af medlemmerne, der er til stede.
Stk. 3

6

Uanset stk. 1 kan antallet af dellaug jf. § 18 ændres af et simpelt flertal af bestyrelsen med efterfølgende
godkendelse på PLO-Københavns generalforsamling, hvor der alene kræves simpelt flertal blandt de til
generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Ændringen har tidligst virkning fra det tidspunkt, den er
godkendt af generalforsamlingen.
Stk. 4
Ordlyden af forslag til ændring i lovene eller forslag om foreningens opløsning skal fremsendes til
medlemmerne senest 3 uger forud for den generalforsamling, hvor forslaget agtes fremsat.

§ 23. Opløsning
Stk. 1
Foreningen kan alene opløses som lægelaug af PLO's repræsentantskab. Træffes sådan beslutning af
PLO's repræsentantskab, skal beslutningen behandles på en generalforsamling i PLO-København med
henblik på at afgøre, om foreningen skal opløses eller fortsætte med et andet formål og ændrede vedtægter.
Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning som lægelaug tilfalder formuetilvæksten ud over foreningens egenkapital pr. 31. december 2011 med tillæg af tilskrevne renter af formuen pr. 31. december 2011 og
derefter lægelaugets medlemmer efter PLO's nærmere bestemmelse. Egenkapitalen pr. 31. december
2011 med tillæg af renter forbliver således foreningens kapital.
Stk. 3
Hvis generalforsamlingen iht. § 22 stk. 1 og 2 beslutter at opløse foreningen, skal generalforsamlingen efter forslag fra foreningens bestyrelse - beslutte, hvorledes den kapital, som måtte blive til overs, efter at
samtlige foreningens forpligtelser er dækket, skal anvendes. Generalforsamlingen kan ikke råde over en
større del af formuen inkl. renter end stk. 2 berettiger til.

§ 24. Overgangsbestemmelser
Stk. 1
Nærværende love træder i kraft fra og med 1. marts 2012.
Stk. 2
De i § 9 stk. 1 nr. 1 nævnte bestyrelsesmedlemmers første funktionsperiode er fra 1. marts 2012 til 31.
december 2012 inkl.
Stk. 3
De i § 9 stk. 1 nr. 2 nævnte medlemmers første funktionsperiode er fra 1. marts 2012 til den 28. februar
2015 inkl. Anden funktionsperiode løber fra 1. marts 2015 til 28. februar 2017 inkl. osv.
Stk. 4
Første funktionsperiode for formanden for PLO-København, jf. § 11 stk. 1, er til 28. februar 2015, medmindre bestyrelsen beslutter andet.
Stk. 5
Første funktionsperiode for dellaugenes bestyrelser er fra 1. marts 2012 indtil 28. februar 2015.
Stk. 6
PLO-Københavns bestyrelse bemyndiges til af foreningens formue til PLO-Frederiksberg at overføre et
iht. medlemstallene forholdsmæssigt beløb beregnet på grundlag af PLO-Københavns egenkapital og
medlemstallene i hhv. PLO-København og PLO-Frederiksberg pr. 31. december 2011.
(Således vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger den 9. januar 2012 og 19. januar 2012).
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