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Vedtægt for 
 

ATAX 

 
 
Foreningens navn og hjemsted. 
 

§ 1 
  
Stk. 1.  
Foreningens navn er ATAX. 
Stk. 2.  
Foreningens hjemsted er Københavns 
Kommune, eller den adresse som be-
styrelsen bestemmer 
 
 

Foreningens formål. 
 

§ 2 
 
Foreningen, som er en arbejdsgiver-
organisation, har til formål: 
 
At varetage medlemmernes fælles 
faglige interesser i forhold til medar-
bejderne og deres organisationer, 
herunder bistå medlemmerne ved 
forhandling af kollektive lokalover-
enskomster og forhandle kollektive 
overenskomster på medlemmernes 
vegne. 
 
At bistå medlemmerne under uover-
ensstemmelser vedrørende løn og ar-
bejdsforhold, herunder at bidrage til, 
at uoverensstemmelser mellem ar-
bejdsgiver og lønmodtager, så vidt 
muligt undgås eller søges afgjort på 
fredelig vis. 
 
 

Foreningens medlemmer. 
 

§ 3 
 
Stk. 1.  
Som medlemmer kan optages vogn-
mænd/selskaber og kørselskontorer, 
der er indehavere af tilladelser ud-
stedt i henhold til taxiloven eller i 
henhold til bekendtgørelse af lov om 
taxikørsel mv. (lbk. nr. 107 af 30/1 
2013).  
 
Endvidere kan optages vogn-
mænd/selskaber der udfører er-
hvervsmæssig personbefordring ved 
buskørsel (alm. rutekørsel, speciel 
rutekørsel og/eller fjernbuskørsel) 

jfr. lov om trafikselskaber § 19 og/el-
ler turistkørsel, inden for landets 
grænser.   
 
Stk. 2.  
Der kan optages: 
  

a) Sammenslutninger af taxi-
ejere, foreninger og selska-
ber, hvis formål ikke er i strid 
med ATAX’ formålsbestem-
melse, i det følgende kaldet 
”lokalsammenslutninger”. 

b) Indehavere af en eller flere til-
ladelser til taxikørsel, og inde-
havere af en eller flere tilla-
delser til offentlig servicetra-
fik, der i.h.t. lovgivning ikke er 
forpligtet til at være tilsluttet 
et bestillingskontor, samt in-
dehavere af en eller flere tilla-
delser til taxikørsel, der er til-
sluttet et bestillingskontor, 
men som ikke på anden vis er 
medlem af ATAX.  
 

c) For de under a) og b) nævnte 
medlemmer kan medlemska-
bet udvides til også at om-
fatte tilladelser til person-
transport (bus) efter anden 
lovgivning. 

 
d) Bestillingskontorer og kør-

selskontorer, der ikke er inde-
havere af tilladelser udstedt i 
henhold til lov om taxikørsel 
mv. Sådanne medlemmer kan 
få telefonisk rådgivning om 
ansættelsesspørgsmål der 
vedrører medlemmernes an-
satte, men ikke sagsbehand-
ling. Bestyrelsen fastsætter 
sådanne medlemmers kontin-
gent på grundlag af antallet af 
tilsluttede tilladelser og/eller 
antallet af ansatte. Bestyrel-
sen kan opdele sådanne med-
lemmer i kategorier fastsat af 
bestyrelsen ud fra antallet af 
tilsluttede tilladelser og/eller 
antallet af ansatte, og fast-
sætte kontingent for hver ka-
tegori. 

 

Stk. 3. 
Lokalsammenslutninger optaget efter 
bestemmelserne i § 3 stk. 2, litra a, 
kan alene optages med samtlige tilla-
delser udstedt i henhold til lov om ta-
xikørsel, som er omfattet af lokalsam-
menslutningen. 
 
Stk. 4. 
Medlemmer optaget efter bestem-
melserne i § 3, stk. 2, litra b, kan alene 
optages med samtlige sine tilladelser 
udstedt i henhold til lov om taxikør-
sel. 
 
Stk. 5. 
Medlemmer, der er optaget i for-
eningen i henhold til § 3, stk. 1 kan 
kun optages med samtlige sine tilla-
delser i henhold til bekendtgørelse af 
lov om taxikørsel mv. (Lbk. Nr. 107 af 
30/1 2013), samt taxiloven (Lov nr. 
1538 af 19/12 2017).    
 
Medlemmer, der er optaget i for-
eningen i henhold til § 3, stk. 1, er 
forpligtet til at lade sig optage med 
samtlige af de selskaber, hvor de er 
ansat som ansvarlig leder eller har 
ejerdele. 
 
Stk. 6. 
Medlemmer, der er optaget med sine 
tilladelser til buskørsel, kan kun opta-
ges med samtlige sine tilladelser, der 
udfører denne kørsel. 
 
Stk. 7.  
Anmodning om optagelse fremsættes 
skriftligt til foreningens sekretariat. 
 
Stk. 8. 
Optagelse gælder fra modtagelsen af 
anmodningen i ATAX’ sekretariat. 
 
Stk. 9. 
Ny optagede medlemmer kan først 
modtage service, når første kontin-
gent er erlagt. 
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Overgangsordning 
 

§ 3a 
 
Stk. 1. 
Medlemmer som efter 7. september 
2011 indmeldes i henhold til § 3, stk. 
2. litra b, optages med samtlige tilla-
delser til såvel taxikørsel som offent-
lig servicetrafik. Jf. § 3, stk. 4 og 5. 
 
Stk. 2. 
Medlemmer efter § 3, stk. 2, litra b, 
der var optaget med deres taxibevil-
linger før 7. september 2011, er for-
pligtet til at lade sig optage med 
samtlige tilladelser til offentlig ser-
vicetrafik, der er udstedt senere end 
7. september 2011. 
 
Stk. 3. 
Medlemmer, der var optaget med 
deres taxibevillinger før 7. septem-
ber 2011 og som er indehaver af eller 
har tilknyttet tilladelser til offentlig 
servicetrafik udstedt inden denne 
dato, er forpligtet til at lade sig op-
tage med samtlige disse tilladelser 
senest 31. december 2012.  
 
Stk. 4. 
Selskaber der er meldt ind inden den 
10. april 2019, skal opfylde § 3, stk. 5 
senest d. 30. september 2019. 
 
 

Kontingent. 
 

§ 4 
 
Stk. 1. 
Medlemmer betaler kontingent pr. 
tilladelse, det enkelte medlem har 
indmeldt i foreningen.  
Kontingentets størrelse fastsættes af 
bestyrelsen. 
 
Stk. 2.  
Årskontingentet forfalder med halv-
delen den 1. januar for perioden 1. ja-
nuar til 30. juni baseret på antal tilla-
delser opgjort pr. 1. januar og betales 
senest den 20. januar, og med halvde-
len den 1. juli for perioden 1. juli til 31. 
december, baseret på det antal tilla-
delser opgjort pr. 1. juli og betales se-
nest den 20. juli. 
 
Kontingent, der ikke er indbetalt til 
ATAX´ kontor rettidigt, tillægges 
rente på 2 % pr. påbegyndt måned. 

 
Ved indmeldelse efter 1. juli betales 
for tiden 1. juli til 31. december halvt 
årskontingent. 
 
Stk. 3.  
Undlader et medlem at betale halv-
årskontingentet senest 7 dage efter 
forfaldsdag, skal ATAX skriftligt kræve 
kontingentet erlagt inden 14 dage fra 
denne skrivelses afsendelse. 
 
Stk. 4. 
Medlemmer i restance kan ikke mod-
tage ydelser fra ATAX. 
 

 
 

Medlemskabets ophør. 
 

§ 5 
 
Stk. 1. 
Udmeldelse af foreningen skal foreta-
ges skriftligt og skal ske med mindst 3 
måneders varsel, og udmeldelsen skal 
da gælde fra den følgende 1. januar. 
 
Stk. 2. 
I tilfælde af, at ATAX indgår en obliga-
torisk kollektiv landsoverenskomst el-
ler hovedaftale, har medlemmet dog 
mulighed for at opsige sit medlem-
skab med mindst en måneds varsel til 
udtræden af foreningen ved overens-
komstens eller hovedaftalens ikraft-
trædelsesdato, således at medlem-
met ikke bliver omfattet af overens-
komsten og/eller hovedaftalen. 
 
 

Medlemspligter. 
 

Kollektive lokale overenskomster. 
 

§ 6 
 
Stk. 1.  
Medlemmer, der har eller bliver stillet 
over for krav om oprettelse af kollek-
tive overenskomstaftaler, må IKKE 
oprette sådanne aftaler, uden forud-
gående godkendelse af ATAX. 
Fornyelse af eksisterende overens-
komster kan kun ske under forbehold 
fTAX’ godkendelse. 
ATAX’ godkendelse skal søges straks. 
 
Stk. 2. 

Medlemmer skal meddele ATAX en-
hver stedfunden opsigelse af gæl-
dende overenskomst. Samtidig skal 
ATAX underrettes om de krav eller 
forslag lønmodtagere har fremsat. 
 
Bestyrelsen fastlægger forud for 
overenskomstsituationer de retnings-
linjer, der bør følges ved fornyelser el-
ler oprettelse af kollektive overens-
komster. 
 
Stk. 3.  
 
Når godkendelse er opnået jf. stk. 1, 
skal et eksemplar af den under-
skrevne overenskomst tilstilles ATAX. 
Opnås ikke enighed om overenskom-
sten med den pågældende lønmodta-
gerpart, skal sagen straks indbringes 
for ATAX. 
 
Medlemmet kan, i stedet for at forny 
egen overenskomst, tiltræde ATAX’ 
landsoverenskomst. (Eventuelt efter 
tilpasningsforhandling) 
 
Stk. 4. 
Såfremt et medlem modtager varsel 
fra modstående lønmodtagerorgani-
sation om, at man agter at iværk-
sætte strejke over for medlemmet, 
skal ATAX omgående underrettes 
herom. 
 
Varsling af og iværksættelse af lock-
out over for lønmodtageren kan kun 
ske efter godkendelse fra ATAX´s be-
styrelse. 
 
 

Faglige forpligtelser 
 

§ 7 
 
Stk. 1 
Et medlem er forpligtet til at under-
rette ATAX om alle betydende hæn-
delser af faglig karakter såsom: 

- forslag, indsigelser eller 
krav fra lønmodtager eller 
dennes faglige organisation 

modtagelse af varsel om strejke eller 
anden faglig konflikt 
 
Stk. 2 
Et medlem er forpligtet til at anvende 
de af ATAX godkendte ansættelses-
kontrakter i forbindelse med ansæt-
telse, forlængelse eller ændring af et 
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ansættelsesforhold under ATAX’ 
landoverenskomst. 
 
 

§ 8 
 
Stk. 1. 
Hvis der mellem et medlem og løn-
modtager i øvrigt opstår uoverens-
stemmelse, skal medlemmet ved for-
handling med lønmodtageren søge 
sagen bilagt. 
 
Et medlem må dog ikke udenom ATAX 
optage direkte forhandlinger med 
lønmodtagerens hovedorganisation. 
 
Hvis et medlem ikke er i stand til ved 
forhandling med lønmodtageren at 
ordne stridsspørgsmålet, skal der ske 
omgående henvendelse til ATAX 
 
Såfremt der i de nævnte tilfælde op-
tages forhandling med lønmodtage-
rens hovedorganisation, er det på-
gældende medlem forpligtet til at del-
tage i såvel mæglingsmøde som fæl-
lesmøde samt i retsmøde i Arbejds-
retten.  
 
Udebliver et medlem fra et af de 
nævnte møder, efter at være blevet 
indkaldt, kan medlemmet, af besty-
relsen for ATAX, pålægges en bøde på 
op til kr. 5.000,-  
 
Stk. 2.  
Samtlige medlemmer tilsluttet ATAX 
forpligter sig til ikke at antage og an-
sætte personer, der er omfattet af 
strejke eller lockout med et andet 
medlem. 
 
Stk. 3. 
Medlemmerne er pligtige at besvare 
henvendelser fra ATAX omhyggeligt 
og uden ugrundet ophold. 
 

 
Kollektiv landsoverenskomst og ho-

vedaftale. 
 

§ 9 
 
Stk. 1. 
I tilfælde af, at ATAX indgår en kollek-
tiv landsoverenskomst og/eller en ho-
vedaftale er de medlemmer, der er 
omfattet af denne, forpligtet til at 
overholde de af ATAX indgåede kol-
lektive overenskomster og aftaler. 

 
Stk. 2. 
Såfremt ATAX indgår aftale om obli-
gatorisk kollektiv landsoverenskomst 
og /eller hovedaftale, skal disse til ur-
afstemning blandt foreningens med-
lemmer, hvor 2/3 flertal skal opnås 
før disse er bindende for foreningen. 
 
Stk. 3. 
ATAX kan dog ikke indgå obligatoriske 
kollektive landsoverenskomster efter 
stk. 1 uden fornøden hensyntagen til 
bestemmelsen i § 5, stk. 2 om forkor-
tet udmeldelsesfrist. 
 
 

§ 10 
 
Stk. 1. 
I tilfælde af, at ATAX indgår en lands-
dækkende kollektiv tiltrædelsesover-
enskomst, er alene medlemmer, som 
aktivt tiltræder overenskomsten, om-
fattet af denne overenskomst. 
 
Stk. 2. 
Såfremt ATAX indgår en landsdæk-
kende kollektiv tiltrædelsesoverens-
komst, der alene omfatter medlem-
mer, som aktivt tiltræder overens-
komsten, kan denne lovligt indgås af 
ATAX uden urafstemning blandt for-
eningens medlemmer.  
 
Stk. 3. 
Ændringer i en landsdækkende kol-
lektiv tiltrædelsesoverenskomst, skal 
alene til urafstemning blandt de af 
overenskomsten omfattede medlem-
mer. 
 
Stk. 4. 
En landsdækkende kollektiv tiltrædel-
sesoverenskomst efter § 7a, stk. 1 er 
ikke omfattet af bestemmelsen i § 5, 
stk. 2. 
 
 

Ledelse. 
 

Generalforsamling. 
 

§ 11 
 
Stk. 1. 
Generalforsamlingen er ATAX´ høje-
ste myndighed. 
  
Stk. 2.  

Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år i april eller maj måned på et 
af bestyrelsen fastsat sted.  
 
Stk. 3. 
Generalforsamlingen indkaldes med 
2 måneders varsel ved brev eller ved 
e-mail til hvert enkelt medlem. Ind-
kaldelsen sendes til den af medlem-
met oplyste e-mailadresse. 
Indkaldelsen offentliggøres endvi-
dere på ATAX’ hjemmeside med 
samme varsel. 
 
Stk. 4. 
Den ordinære generalforsamling skal 
mindst omfatte følgende punkter: 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Forelæggelse af bestyrelsen 

beretning til godkendelse. 
3. Forelæggelse af det revide-

rede regnskab til godken-
delse. 

4. Behandling af indkomne for-
slag. 

5. Valg af formand (såfremt 
denne er på valg). 

6. Valg af bestyrelsesmedlem-
mer. 

7. Valg af 3 bestyrelsessupple-
anter.  

8. Valg af to regnskabskontrol-
lanter og 2 suppleanter for 
disse  

9. Eventuelt. 
 
Stk. 5. 
Formanden vælges for en valgperiode 
på 2 år og er på valg i lige årstal. Valg-
perioden for bestyrelsesmedlemmer 
er ligeledes på 2 år, hvor der skal væl-
ges 3 bestyrelsesmedlemmer på lige 
årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer på 
ulige årstal. 
 
Bestyrelsessuppleanter vælges på 
den ordinære generalforsamling for 
en 1-årig periode. 
  
Regnskabskontrollanter og supplean-
ter vælges ligeledes på den ordinære 
generalforsamling for en ét-årig peri-
ode. Valg til de enkelte poster sker 
særskilt. 
 
Stk. 6.  
Forslag fra medlemmerne, herunder 
forslag til henholdsvis formand og be-
styrelsesmedlem, skal være indgivet 
skriftligt til ATAX´ kontor senest den 
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1. marts forud for generalforsamlin-
gens afholdelse. 
 
Stk. 7. 
Indkomne forslag skal udsendes til 
medlemmerne senest 14. dage før ge-
neralforsamlingens afholdelse.  
 
 

Ekstraordinær generalforsamling. 
 

§ 12 
 
Stk. 1. 
Ekstraordinær generalforsamling skal 
afholdes, såfremt bestyrelsen med 
simpelt flertal, finder det nødvendigt. 
Såfremt ATAX´ eksterne revisor be-
gærer det, skal der ligeledes afholdes 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Stk. 2. 
En ekstraordinær generalforsamling 
kan kun behandle den dagsorden, 
hvorpå den er indkaldt. Indkaldelsen 
skal ske med mindst 8 dages varsel og 
sendes sammen med dagsordenen til 
den af medlemmet oplyste post-
adresse eller e-mailadresse. 
  
 

Afstemningsregler. 
 

§ 13 
 

Stk. 1.  
På en generalforsamling ordinær/eks-
traordinær skal skriftlig afstemning 
afholdes når dirigenten eller mindst 
25 fremmødte stemmeberettigede 
stiller krav herom. 
 
Stk. 2. 
Medlemmerne har en stemme pr. til-
ladelse, som de måtte besidde, jf. § 3, 
stk. 3. 
 
Stk. 3. 
Ved ordinære som ekstraordinære 
generalforsamlinger træffes beslut-
ning ved simpel stemmeflerhed, med-
mindre andet er bestemt af vedtæg-
ten. Vedtægtsændringer kræver dog 
altid 2/3 flertal. 
 
Stk. 4. 
Der kan stemmes med fuldmagt.  
Eventuelle blanke stemmer medreg-
nes ikke som afgivne stemmer. 
 
Stk. 5. 

Medlemmer, der er i kontingentre-
stance på generalforsamlingstids-
punktet har ikke stemmeret. 
 
 

Bestyrelsen 
 

§ 14 
 

Stk. 1.  
Bestyrelsen består af en formand, 
samt 6 bestyrelsesmedlemmer, som 
alle vælges på ATAX´ generalforsam-
ling.  
 
Stk. 2. 
Bestyrelsen vælger af sin midte en 
næstformand.  
 
Stk. 3. 
Bestyrelsen ansætter/afskediger det 
til ATAX´ administration fornødne 
personale og/eller indgår aftale med 
tredjepart om løsning af de admini-
strative opgaver.  
 
 

§ 15 
 
Stk. 1. 
Formanden repræsenterer ATAX ind-
adtil og udadtil, han sammenkalder 
og leder bestyrelsesmøderne, der af-
holdes, når han finder det nødven-
digt, eller når mindst 3 bestyrelses-
medlemmer finder det nødvendigt. 
 
Stk. 2.  
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at 
bistå til løsning eller belysning af em-
ner, der anses for vigtige for opfyl-
delse af ATAX´ formålsbestemmelse. 
 
Stk. 3. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst et flertal er samlet, deriblandt 
formanden eller næstformanden. Be-
slutninger tages med simpel stemme-
flerhed, medmindre vedtægten fore-
skriver andet. 
 
Stk. 4.  
I tilfælde af formandens mandatned-
læggelse uanset årsagen hertil, over-
tager næstformanden straks posten 
som formand og en ny næstformand 
vælges, indtil bestyrelsen har beslut-
tet at indkalde til ekstraordinær gene-
ralforsamling med punktet valg af for-
mand. 
 

Stk. 5. 
Nyvalg skal dog have fundet sted se-
nest 6 måned efter mandatnedlæg-
gelsen. 
 
 

Regnskabet. 
 

§ 16 
 
Stk. 1.  
ATAX´ regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk. 2.  
Til at revidere ATAX´ regnskaber væl-
ger generalforsamlingen, på forslag 
fra bestyrelsen, en registreret eller 
statsautoriseret revisor. 
 
Stk. 3. 
Der føres en revisionsprotokol. 
 
Stk. 4. 
Regnskabskontrollanterne har ad-
gang til at indføre deres bemærknin-
ger i den i stk. 3 nævnte revisionspro-
tokol. 
 
Stk. 5. 
På generalforsamlingen skal det revi-
derede regnskab foreligge skriftligt, li-
gesom revisionsprotokollen skal være 
til stede og oplæses på forlangende. 
 
 

§ 17 
 
Stk. 1. 
I kassen må kun bero det til den dag-
lige drifts nødvendige beløb. Oversky-
dende beløb placeres efter beslutning 
fra bestyrelsen. 
 
Stk. 2. 
For ATAX´ forpligtelser hæfter ATAX 
med hele sin formue. 
 
Intet medlem kan behæftes med an-
svar over for ATAX indgåede forplig-
telser. 

 
 

Bøder og eksklusion. 
 

§ 18 
 
Stk.1. 
Hvis et medlem overtræder nærvæ-
rende vedtægt, bestemmelser fastsat 
i medfør af vedtægten, en for med-
lemmerne bekendtgjort beslutning 
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truffet af generalforsamlingen eller 
bestyrelsen eller i øvrigt gør sig skyl-
dig i grovere brud på det kollegiale 
samarbejde, kan medlemmet eksklu-
deres eller pålægges en bøde på op til 
kr. 250.000 af foreningens generalfor-
samling efter indstilling fra bestyrel-
sen. Bøden fastsættes under hensyn 
til forseelsens art og den pågældende 
medlems forhold i øvrigt. 
 
 
Stk. 2. 
Indstilles medlemmet til bøde eller 
eksklusion, skal dette meddeles med-
lemmet samtidigt med indkaldelsen 
til den pågældende generalforsam-
ling. 
 
Stk. 3. 
Bøden kan om fornødent inddrives 
ved retslig inkasso. 
 
 

ATAX´s ophør. 
 

§ 19 
Stk. 1. 
ATAX´ opløsning kan kun vedtages på 
en generalforsamling, hvor mindst 
halvdelen af de stemmeberettigede 
er til mindst ¾ af disse stemmer for 
opløsning. 
                                                 
Stk. 2. 
Generalforsamlingen bestemmer da, 
hvorledes ATAX´ midler skal anvendes 
efter evt. gæld er betalt 
 
 
----------------- 
Ovenstående som ændret på ATAX´s 
ordinære generalforsamling den 18. 
august 2020. 
 
 
 


