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§ 1. Stk. 1. I henhold til GL's love, § 28, har foreningen en reservefond. Reservefondens midler skal 
anvendes til støtte for medlemmerne med henblik på at bevare opnåede rettigheder og 
gennemføre retmæssige krav med hensyn til medlemmernes løn- og arbejdsvilkår i følgende 
situationer: 

a) Til udbetaling til medlemmerne under en af GL iværksat eller godkendt konflikt og til brug for 
omkostninger for GL i forbindelse med forberedelse af eventuelle konflikter. 

b) Som støtte til eller for medlemmer med henblik på at sikre disses individuelle krav med hensyn 
til løn og arbejdsvilkår, herunder til erstatning til de pågældende medlemmer for opgivelse af et 
krav ud fra hovedbestyrelsens konkrete skøn. 

c) Som årligt bloktilskud på kr. 11,5 mio. til foreningens drift til at dække overenskomstrelaterede 
omkostninger, AC-kontingent og omkostninger til TR-uddannelsen. Bloktilskuddet reguleres på 
samme måde og på samme tidspunkt som foreningens kontingent, jf. GL's love § 27, stk. 3. 

Stk. 2. Herudover kan reservefondens midler, dersom dette tiltrædes af 3/4 af medlemmerne af 
GL's hovedbestyrelse, anvendes til følgende: 

a) Til brug for ekstraordinære omkostninger for GL og GL's lokale foreningsstrukturer i forbindelse 
med overenskomstforhandlinger (herunder etablering af overenskomster). Anvendelse af 
reservefondens midler til de i nærværende punkt a) angivne formål må ikke inden for et 
regnskabsår overstige 10 % af GL's udgiftsbudget for det pågældende regnskabsår. 

b) Som støtte for GL's medlemmer med henblik på førelse af sager af principiel interesse for GL's 
medlemmer. 

c) Som støtte for GL's medlemmer, der bliver arbejdsløse og er 
arbejdsløshedsdagpengeberettigede under forudsætning af 

at de har været medlem af GL og MA mindst et år før de kan opnå rettigheder i ordningen  

at de har været fastansat mindst et år før de kan opnå rettigheder i ordningen  

at der maksimalt kan modtages støtte i 12 måneder inden for en periode af tre år  

at støtten maksimalt kan udgøre kr. 5.000,- pr. måned (april 2004-niveau)  

at støtten maksimalt reguleres med nettoprisindekset hver 1.1.  

 



 

Hovedbestyrelsens beslutning om anvendelse af støtte hertil er gældende for et år, dog således at 
de medlemmer, som inden for beslutningsperiodens udløb modtager/er berettiget til støtte, 
fortsat kan oppebære denne i forhold til de fastsatte betingelser og regler. Hovedbestyrelsen 
fastsætter herudover støttebeløbets størrelse og de nærmere betingelser og regler for at opnå 
støtte efter ordningen. 

Stk. 3. Videre skal reservefondens midler anvendes til sikkerhedsstillelse for de garantiforpligtelser 
og til betalinger i henhold til de betalingsforpligtelser, GL påtager sig overfor Akademikernes 
Centralorganisation. 

Stk. 4. Videre kan reservefondens midler anvendes til lån til nordiske lærebroderorganisationer 
eller til sikkerhedsstillelse for garantiforpligtelser GL påtager sig overfor disse. I særlige tilfælde 
kan hovedbestyrelsen, dersom dette tiltrædes af samtlige hovedbestyrelsens medlemmer, yde 
egentlig støtte til nordiske lærebroderorganisationer eller eftergive lån ydet til disse. 

Stk. 5. Endelig kan hovedbestyrelsen, dersom dette tiltrædes af 3/4 af hovedbestyrelsens 
medlemmer, årligt afsætte op til 2 o/oo af reservefondens midler til foranstaltninger eller 
initiativer i GL's regi med henblik på at fastholde medlemmers individuelle 
beskæftigelsesmuligheder inden for GL's område.  

§ 2. GL's hovedbestyrelse afgør, i hvilke tilfælde fondens midler kan anvendes i overensstemmelse 
med § 1.  

§ 3. Der skal føres særskilt regnskab for reservefonden, og dens kapital skal holdes adskilt fra GL's 
midler. Fondens regnskab revideres af GL's revisorer.  

§ 4. Reservefondens midler tilvejebringes i henhold til GL's love § 28 stk. 1 og 2 ved bidrag fra 
medlemmerne. Renteindtægterne skal tillægges fonden. GL's hovedbestyrelse kan ved 
regnskabsårets afslutning beslutte, at en del af foreningens eventuelle driftsoverskud skal 
tillægges fonden.  

§ 5. GL's hovedbestyrelse sørger for, at fondens midler anbringes på forsvarlig vis, bl.a. i let 
realisable værdier.  

§ 6. I det omfang, reservefondens udgifter ikke i forvejen følger af forpligtelser i medfør af § 1 stk. 
2 fastsætter hovedbestyrelsen størrelsen af den af reservefonden ydede økonomiske støtte til et 
medlem eller en gruppe af medlemmer, som berøres af en af GL iværksat eller godkendt konflikt 
og derigennem lider nedgang i deres indtægter. Denne støtte kan for det enkelte medlem højst 
andrage et beløb, der svarer til den dokumenterede indtægtsnedgang i konfliktperioden. 

Er et medlem i restance for kontingent, fortaber vedkommende som regel retten til støtte fra 
reservefonden.  

§ 7. Beslutningen om reservefondens ophævelse, om eventuel anvendelse af dens midler til andre 
formål end det i § 1 fastsatte eller om ændringer i øvrigt i reservefondsvedtægten træffes efter de 
i GL's love § 34 indeholdte regler.  

 



 

Vedtægter for reservefond er vedtaget i april 1955 og ændret i september 1964, november 1966, 
januar/februar 1969, juni 1977, juli 1982, maj 1987, oktober 1996 og maj 2004. Endvidere burde 
der være sket en redaktionel rettelse i 2006 som konsekvens af, at ændringen af GL's love medførte 
ændringer i paragrafnummereringen i lovene. Denne redaktionelle konsekvensrettelse er sket i 
december 2011. Senest er vedtægten ændret ved urafstemning i januar 2012. 

  

 Bemærkninger til vedtægter for reservefond 

§1, stk. 2 c) 

Støtteberettigede er også afskedigede grænsegængere, som på grund af bopæl i udlandet ikke har 
mulighed for at oppebære dagpenge fra MA, samt medlemmer der afskediges fra en af de danske 
skoler i Slesvig. Endvidere omfatter ordningen også medlemmer på ledighedsydelse o.l. offentlig 
ordning, der afskediges, og som ikke er arbejdsløshedsdagpengeberettigede, men modtager 
anden offentlig støtte. 

Dog kan man ikke oppebære støtte efter ordningen, såfremt støtten modregnes fuldt ud i den offentlige 
ydelse. 
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