Optagelsesblanket
dofk Sjælland
Energivej 3
4180 Sorø
58 53 30 55
e-mail: sjaelland@dofk.dk

dofk København
Smallegade 10, 1.
2000 Frederiksberg
38 87 28 04
kbh@dofk.dk

dofk Fyn
Fåborgvej 41 A
5250 Odense SV
63 17 34 40
fyn@dofk.dk

dofk Jylland
Dytmærsken 14, 2.th.
8900 Randers
86 43 48 11
jylland@dofk.dk

Undertegnede ønsker at blive optaget som medlem af dofk (Danmarks organisation for selvstændige
frisører & kosmetikere) og den/det respektive sektion/laug.
Jeg forpligter mig til nøje at overholde organisationernes vedtægter og de i medfør heraf udfærdigede
beslutninger og pålæg.
Jeg er indforstået med, at Gruppelivsforsikring er obligatorisk for alle aktive medlemmer.
Medlemsnr.

Optagelsesdato:

Navn:

Cpr.nr.

Virksomhedens navn:

Cvr.nr.

Forretningsadresse:

Privatadresse:

Postnr./By

Postnr./By:

Tlf.forretning:

Tlf. privat/mobil:

E-mail:

Etableringsdato:

Virksomhedens webside/Facebook-side:
Frisøruddannelse – sæt x
Erhvervsuddannelse (teknisk skole)
Diplomuddannelse (privat)

*

Kosmetikeruddannelse – sæt x
Erhvervsuddannelse (teknisk skole)
Diplomuddannelse (privat)
Andet

*

□
□

Dato for aflagt svendeprøve:

□
□

Dato for aflagt svendeprøve:

*:

Antal svende/assistenter ansat:

Antal elever ansat:

Har du tidligere været medlem af en arbejdsgiverorganisation/hvis ja, hvornår?
Er du i kompagniskab? - hvis ja, med hvem:

Er der flere forskellige cvr. numre i samme lokale? – hvis ja, hvilket *:
By:

Underskrift

, den

* Se side 2 for regler om optagelse

Læs følgende paragraffer fra dofk’s vedtægter, som drejer sig om betingelser for
optagelse:

§ 10.
For at opnå medlemskab, skal der minimum være en faglært, med en uddannelse svarende til
den danske uddannelse som giver ret til at uddanne elever, i virksomheden. Den faglærte kan
være ejer/indehaver eller en ansat.
Hvis ejer/indehaver ikke har en uddannelse svarende til den danske, kan dit sektionskontor
indhente oplysninger om en ansat er faglært.

§ 10. stk. 6.
Er der flere forskellige cvr.numre på samme lokale kan ingen optages som medlem uden alle
tegner medlemskab.

Dofk’s vedtægter er at finde på www.dofk.dk under ”Bliv medlem”

