Danske Malermestre

INDMELDELSE

ISLANDS BRYGGE 26
2300 KØBENHAVN S
TLF. 3263 0370
FAX 3263 0399
www.malermestre.dk

BRUG VENLIGST
BLOKBOGSTAVER

Efternavn _________________________________________________ Fornavn _____________________________________________
_

Virksomhedens navn ___________________________________________________________ CVR‐nr. ___________________________
Forretningsadresse ______________________________________________ Postnr./by _______________________________________
Tlf.nr. ____________________________ Mobilnr. __________________________ Faxnr. _____________________________________
E‐mail _________________________________________________ Hjemmeside _____________________________________________
CPR.nr. ___________________________ Stilling _______________________________________________________________________
Særlige bemærkninger (medindehaver, konduktør, beregner i et firma m.v.) ________________________________________________
Læretid, årstal og dato: Fra __________/_____________ til __________/_____________
Udlært hos: ______________________________________________ Aflagt svendeprøve: Dato _________________________________
Udmeldt af fagforening

JA

NEJ

Har virksomheden flere indehavere

JA

Har virksomheden indgået tiltrædelsesoverenskomst med Malernes Fagforening

JA

NEJ

Har virksomheden indgået overenskomst med andre fagorganisationer

JA

NEJ

NEJ

I forvejen medlem af andre foreninger under DA (hvilke) ________________________________________________________________
Tidligere medlem af DA (gennem hvilke foreninger) ____________________________________________________________________
Udbetalt løn i det foregående kalenderår til funktionærer kr. _____________________ til arbejdere kr. __________________________
Nystartede virksomheder eller virksomheder, der i det foregående kalenderår ikke har haft en til virksomhedens normale omfang
svarende beskæftigelse, bedes opgive den forventede lønsum i det første medlemsår.
Samtidig med ansøgningen om optagelse bekræftes det, at jeg ikke har uafklaret mellemværende med Dansk Arbejdsgiverforening eller
nogen anden arbejdsgiverorganisation.
Det bekræftes ligeledes, at jeg er indforstået med at overholde:
Danske Malermestres vedtægter, herunder deltagelse i kursus for nye mestre og udmeldelsesregler (se side 2).
De af Danske Malermestre med de modstående forbund indgåede overenskomster/priskuranter.
Enhver af Danske Malermestre indgået aftale eller lovligt truffen beslutning.
Den opgivne frist for indbetaling af kontingent, bidrag m.m.
Reglerne for Garantiordningen og Håndværkets Ankenævn.
Påtegning fra lokalforeningen

Den

_____________________________________________
Underskrift

Udfyldes af Danske Malermestre
Påtegning
Bindende medlemskab fra dato: _________________________________

Tildelt medlemsnr.: ___________________________________________

§ 6. Udmeldelse
En medlemsvirksomheds udmeldelse af Danske Malermestre kan kun ske skriftligt med mindst
seks måneders varsel til den 1. juli.
Ingen udtrædelse kan finde sted under en arbejdskonflikt, og ej heller kan et medlem udtræde af
Danske Malermestre, før der er gået mindst to år efter, at medlemmet har fået understøttelse af
DA eller Danske Malermestre. DA's forretningsudvalg kan dispensere for disse bestemmelser.
Såfremt en medlemsvirksomhed ønsker at flytte sit medlemsforhold helt eller delvist til en anden
medlemsorganisation under Dansk Arbejdsgiverforening, kan overflytning ske med 6 måneders
varsel ved udgangen af et kvartal. Såfremt medlemmet har modtaget konfliktunderstøttelse fra
Danske Malermestres hjælpefond kan overflytning dog ikke ske før der er gået mindst to år efter
udbetalingen af understøttelsen, med mindre medlemmet eller den modtagende organisation
tilbagebetaler understøttelsen til Danske Malermestre.
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