
Jet Time Cabin Union Vedtægter:  

§1 
Foreningens navn er Jet Time Cabin Union – forkortet JCU. Foreningens hjemsted er formandens 
adresse.  

§2 
JCU er en sammenslutning af kabinepersonale, der er ansat i Jet Time A/S.  

§3 
Foreningens primære formål er at varetage medlemmernes interesse inden for faglige, 
økonomiske og sociale vilkår. Herunder er det foreningens opgave at forhandle overenskomst, 
instruktøraftaler og tillæg for administrativt arbejde.  

§4 
Foreningen ledes af en bestyrelse.  

§5 
Som medlem af foreningen kan optages enhver C/A og C/C som er ansat i Jet Time A/S. 
Tidsbegrænsede ansatte kan tillige optages i foreningen, men har ingen stemmeret ved 
generalforsamling. 
Udmeldelse af foreningen kan kun ske på post@jettimecu.dk med 3 måneders varsel eller ved 
ansættelses ophør.  

§6 stk. 1 
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales ved fast månedlig overførsel den 1. i 
hver måned. Ved restance ud over 3 måneder betragtes medlemmet som ekskluderet af 
foreningen og restance indbetales. 
Al restance skal være betalt senest d. 30. september. 
§6 stk. 2 
Såfremt det skønnes nødvendigt at have yderligere arbejdsdage til rådighed til bestyrelsesarbejde, 
kan bestyrelsen gøre brug af løsningen hvor hvert medlem afgiver en FX-dag til brug for 
bestyrelsesarbejde. En sådan løsning varsles ved en generalforsamling.  

§7 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned og indkaldes 
med mindst tre ugers varsel ved brev eller e-post til medlemmerne med angivelse af dagsorden. 
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 30. 
september har betalt forfaldent kontingent. 
Der kan stemmes ved fuldmagt ved brug af JCU udsendt formular samt ved E-post til foreningens 
mailadresse. Hvert medlem har 1 stemme. Bestyrelsen vælges ud fra almindeligt stemmeflertal på 
den ordinære generalforsamling. Hvert medlem kan maksimalt medbringe 5 fuldmagter.  



Dagsorden for generalforsamling skal mindst indeholdende følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingent.  

4. Behandling af indkomne forslag  

5. Valg af diverse poster i bestyrelsen. 
6. Valg af suppleanter 
7. Eventuelt 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen og skriftligt.  

Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal 
afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom. I 
sådanne tilfælde skal afholdelsen finde sted senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet 
formanden til kundskab.  

Generalforsamlingen afholdes København (CPH), hvor der efterfølgende afholdes en social 
sammenkomst med pilotforeningen PAJ.  

§8 
Forslag til ændring af overenskomst skal til godkendelse blandt JCUs medlemmer. Alle medlemmer 
kan stemme om forslag til overenskomst. Førend bestyrelsen kan underskrive en overenskomst, 
skal denne til afstemning blandt JCUs medlemmer. For at kunne godkende eller forkaste de af 
bestyrelsen forhandlede ændringer af overenskomsten skal 51% af de afgivne stemmer fra 
medlemmerne være udslagsgivende Såfremt forslaget forkastes af medlemmerne er det herefter 
op til bestyrelsen, om denne vil fortsætte forhandlingerne. Såfremt overenskomstforhandlingerne 
ikke genoptages, skal bestyrelsen i samråd med medlemmerne, finde en løsning for hvad der 
efterfølgende skal gøres.  

§9 
Bestyrelsen består af den daglige ledelse (bestående af: formand, næstformand, kassér, sekretær 
og menigt medlem) samt af 1. suppleant og 2 suppleant. Suppleanterne tiltræder kun hvis et 
medlem af den daglige ledelse fratræder inden udgang af valgperioden. Bestyrelsen skal dog som 
minimum bestå af formand, næstformand og kassér. I tilfælde af at bestyrelsen består af et lige 
antal medlemmer tildeles formanden 2 stemmer. 
Opstillede bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, hvoraf opstillede suppleanter kun 
vælges for en 1-årig periode. Inddrages en suppleant i bestyrelsen sidder denne kun frem til næste 
ordinære generalforsamling. 
Et hvert fastansat kabinepersonale fra Jet Time A/S kan stille op som medlem af foreningens 
bestyrelse. Det sker ved skriftlig henvendelse til foreningen senest 2 uger inden afholdelse af den 
ordinære generalforsamling. Vælger et bestyrelsesmedlem af udtræde fra bestyrelsen indkaldes 
en suppleant herfor. Er der ikke valgt nogle suppleanter kan bestyrelsen vælge at fortsætte dens 
arbejde frem til næste ordinære generalforsamling. 
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsam- 
lingens beslutninger. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder 



bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden 
skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om dette 
overfor formanden. I sådanne tilfælde skal afholdelse finde sted senest 2 uger efter anmodningen 
er kommet formanden til kundskab. 
Formanden repræsenterer foreningen udadtil – i hans fravær næstformanden – og medlemmerne 
er forpligtet til ikke at udtale sig uden formandens accept.  

Foreningens bestyrelse kan kun bestå̊ af fastansat kabinepersonale fra Jet Time A/S.  

§10 
Der udbetales et honorar for at besidde en bestyrelsespost. Honoraret er til for at kompensere for 
brug af egen telefon, computer og andet relevant IT-udstyr, i rimeligt omfang. Honoraret skal 
samtidig kompensere for den fleksibilitet det forventes at bestyrelsesmedlemmer yder. 
Hvis der opstår samarbejdsvanskeligheder i bestyrelsen, kan der indkaldes til en ekstra ordinær 
generalforsamling, så medlemmerne har mulighed for at være med i den videre beslutning om en 
løsning. Lønnen for bestyrelsesarbejde fastsættes på foreningens generalforsamling.  

§11 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 
påhviler foreningen.  

§12 
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget 
fremgår af dagsordenen. 
Vedtægterne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages.  

§13 
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §3 
fastsatte formål eller til andre almennyttige formål.  
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