14. november 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i LTD
Hermed indkaldes jf. vedtægternes §5, stk. 2, på vegne af en enig bestyrelse og et enigt talsmandskollegie,
til ekstraordinær generalforsamling i Lederforeningen i TDC, LTD.
Generalforsamlingen afholdes:
Torsdag den 29. november kl. 16.15 i Teglholmen, med mulighed for deltagelse via video fra Slet.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beslutningsforslag om tilslutning til Lederne jf. vedtægternes §4
Forslag til vedtægtsændring
Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen sker på generalforsamling@lederforeningen.dk Skriv i emnefeltet, hvor
du ønsker at deltage. Der serveres kaffe/te/vand og sødt/frugt. Info om lokale fremsendes ved tilmelding.
Vel mødt
Bestyrelsen

Ad. 2
Beslutningsforslag om tilslutning til Lederne jf. vedtægternes §4
Generalforsamlingen i LTD beslutter, at bestyrelsen bemyndiges til snarest muligt at tilslutte
Lederforeningen i TDC’s medlemmer til Lederne.
Generalforsamlingen beslutter samtidig, at bestyrelsen henstiller til medlemmerne, at de
også lader deres medlemskab af en A-kasse overflytte til A-KassenLH.

I henhold til § 4 i vedtægter for Lederforeningen i TDC forudsætter ovennævnte vedtagelse ved
generalforsamlingsbeslutning:
§ 4 Tilhørsforhold
Efter beslutning på en generalforsamling kan bestyrelsen tilslutte medlemmer og/eller LTD en
hovedorganisation, og/eller andre fagligt betonede sammenslutninger, som fremmer ovennævnte formål.
Motivering
Generalforsamlingen bemyndigede i marts 2018 bestyrelsen til at udmelde LTD af ny eller eksisterende
hovedorganisation. Som tidligere meddelt, valgte bestyrelsen herefter at udmelde LTD af FTF pr. 31.
december 2018.
Som tidligere nævnt var årsagerne, til udmeldelsen af FTF, flere, men også ønsket om at øge robustheden i
LTD og udvise rettidig omhu, har dannet grundlag for overvejelserne.
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Bestyrelsen har derfor arbejdet på at skabe et nyt tilhørsforhold for LTD og medlemmerne, som rækker ind i
fremtiden og medfører en hel række af nye fordele for det enkelte medlem.
Efter drøftelser med Lederne (Ledernes Hovedorganisation, LH) er der opnået enighed om, at
Lederforeningen i TDC, LTD’s medlemmer tilsluttes Lederne og at LTD fremover får administrativ og juridisk
bistand her. LTD’s medlemmer vil fremover have fuld adgang til et bredt udvalg af fordele via Lederne, fx
karriererådgivning, netværk, sparring og meget andet. Fremover vil medarbejdere, der afskediges efter
mindst 10 års ansættelse, og som på afskedigelsestidspunktet er fyldt 50 år, få en særlig
fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn. Samtidig bevares gennem LTD det lokale kendskab til
arbejdspladsen, talspersoner, forhandlinger, aftaler og deltagelse i samarbejdsudvalg. Det bedste fra to
verdener.
LH opkræver fremadrettet samlet kontingent for medlemskab af Lederne, og LTD, og afregner
differencekontingent til LTD. Kontingentet opkræves kvartalsvis, forud.
Lederforeningen i TDC, LTD, bevarer sin selvstændighed og formue, og medlemmerne opnår dobbelt
organisering, altså fuldt medlemskab af både LTD og LH.
LTD har fortsat egen hovedaftale, samt overenskomster, og vil fremover stadig stå for forhandling af disse.
I forbindelse med aftalen opfordrer LTD samtidig medlemmerne til at lade deres A-kassemedlemskab
overflytte til A-kassenLH, da aftalen økonomisk set bl.a. er baseret på administrative synergier ved at samle
A-kasse og foreningsmedlemskab.
Hvert enkelt medlem bliver kontaktet via mail med oplysning og vejledning til skiftet af A-kasse, der sker via
web-link og tager mindre end 5 minutter. Der medfølger vejledning om overflytning af Lønsikring på særlige
vilkår.
Alle medlemmer, der gennemfører skiftet af A-kasse inden 31. december 2018, modtager et gavekort på kr.
550,- som tak for hjælpen, da hurtig respons letter den administrative opgave betragteligt for os.
Gavekortet finansieres ikke af formuen, men af eksterne kampagnemidler.
Det kan oplyses, at bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling i marts 2019 vil foreslå, at kontingentet
i fremtiden differentieres således, at de der vælger at samle A-kasse og foreningsmedlemskab i LTD og
Lederne kan fortsætte med uændret kontingent i forhold til i dag (indeks 2018), mens de, der måtte vælge
en alternativ A-kasse skal betale en anden sats, bestående af kr. 173,- til Lederne og kr. 220,- til LTD. Dette
for at tilskynde til skift af A-kassen, hvis det ikke er gjort i kampagneperioden.
Det har været afgørende i bestyrelsens arbejde, at kontingentet samlet set ikke måtte stige ved forslag om
et nyt tilhørsforhold. Med forslaget bevarer det enkelte medlem samme pris som nu, hvis blot man aktivt
skifter medlemskabet af A-kassen til A-kassenLH.

Ad. 3
Forslag til vedtægtsændring
§ 2 tilføjes: ”Medlemskab af LTD medfører samtidigt medlemskab af Lederne.”
Vedtægterne konsekvensrettes således, at det fremgår nederst på side 1, at LTD’s
medlemmer er tilsluttet Lederne. (FTF fjernes, da foreningen udmeldes af FTF pr 31.12.2018)
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