
§ Nuværende § Ændringsforslag

6. 2 Delegeretforsamlingen består af maksimalt 40 delegerede, der vælges i 

nedenstående valgkredse med det angivne antal delegerede:

Valgkreds nr. 1 Region Nordjylland 20 – 26 delegerede

Valgkreds nr. 2 Region Midtjylland 10 – 14 delegerede

Valgkreds nr. 3 Resterende del af Danmark 2 - 4 delegerede

Delegeretforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om, hvor 

mange, der skal vælges i de nævnte kredse, inden for de angivne rammer.

6. 2 Delegeretforsamlingen består af maksimalt 40 delegerede, der vælges i nedenstående 

valgkredse med det angivne antal delegerede:

Valgkreds nr. 1 Region Nordjylland 20 – 26 delegerede

Valgkreds nr. 2 Region Midtjylland 10 – 14 delegerede

Valgkreds nr. 3 Resterende del af Danmark op til 4 delegerede

Delegeretforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at træffe beslutning om, hvor 

mange, der skal vælges i de nævnte kredse, inden for de angivne rammer.

Vedtægter
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§ Nuværende § Ændringsforslag

9. 2 Delegeretforsamlingen afholder møder mindst 2 gange årligt, henholdsvis i 

december og april måned. Mødet i april måned er samtidig Foreningens ordinære 

generalforsamling.

På mødet i december vælges formand og næstformand. På samme møde vælges  

bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter jf. § 11. Endvidere fremkommer 

bestyrelsen med en orientering om det foreløbige resultat af årets forløb. På 

generalforsamlingen, der afholdes i Region Nord eller Region Midt efter 

bestyrelsens beslutning, skal dagsordenen omfatte:

1. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

2. Godkendelse af det af bestyrelsen og direktionen underskrevne reviderede 

årsrapport.

3. Eventuelle forslag.

4. Valg af en eller flere statsautoriserede revisorer i henhold til den til enhver tid 

gældende lovgivning.

Ikke stemmeberettigede medlemmer har ret til at give møde på den ordinære 

generalforsamling og tage ordet der, såfremt de senest 5 dage før mødet har 

anmeldt deres deltagelse ved skriftlig meddelelse til Foreningens hovedkontor. 

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles 

direktionen skriftligt senest 4 uger før.

Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag om vedtægtsændringer, 

skal dette anføres i forbindelse med offentliggørelse af generalforsamlingen, med 

anvisning af hvilke paragraffer i Foreningens vedtægter, der ønskes ændret.

9. 2 Delegeretforsamlingen afholder møder mindst 2 gange årligt, henholdsvis i december 

og april måned. Mødet i april måned er samtidig Foreningens ordinære 

generalforsamling.

På generalforsamlingen, der afholdes i Region Nord eller Region Midt efter 

bestyrelsens beslutning, skal dagsordenen omfatte:

1. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

2. Godkendelse af det af bestyrelsen og direktionen underskrevne reviderede 

årsrapport.

3. Valg af formand og næstformand

4. Valg af bestyrelse

5. Valg af en eller flere statsautoriserede revisorer for det kommende år i henhold til 

den til enhver tid gældende lovgivning.

6. Eventuelle forslag stillet af bestyrelse eller foreningens medlemmer

7. evt.

Første valg til bestyrelsen efter ovenstående dagsorden finder sted april 2021.

Ikke stemmeberettigede medlemmer har ret til at give møde på den ordinære 

generalforsamling og tage ordet der, såfremt de senest 5 dage før mødet har anmeldt 

deres deltagelse ved skriftlig meddelelse til Foreningens hovedkontor. Eventuelle 

forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles direktionen 

skriftligt senest 4 uger før.

Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag om vedtægtsændringer, skal 

dette anføres i forbindelse med offentliggørelse af generalforsamlingen, med 

anvisning af hvilke paragraffer i Foreningens vedtægter, der ønskes ændret.

Vedtægter
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§ Nuværende § Ændringsforslag

10. 3 Til beslutning om ændring af disse vedtægter eller om Foreningens opløsning, 

kræves at mindst 2/3  af de delegerede er tilstede eller er repræsenteret ved 

skriftlig dateret fuldmagt og at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer.

10.3 Til beslutning om ændring af disse vedtægter eller Foreningens opløsning, kræves at 

mindst 2/3  af de delegerede er tilstede eller er repræsenteret ved skriftlig dateret 

fuldmagt og at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

10.4 Ved delegeretmøder kan stemmes ved fuldmagt, idet hver fremmødt delegeret kun 

kan besidde 1 fuldmagt. Ved alle andre møder kan der ikke stemmes ved fuldmagt. 

For at fuldmagten er gyldig, skal det tydeligt fremgå, hvem der afgiver fuldmagten 

og til hvem den gives. Fuldmagt afgivet via mail er gyldig, såfremt det tydeligt 

fremgår, at mailen er afsendt af fuldmagtsgiver.

10.4 Ved delegeretmøder kan stemmes ved fuldmagt, idet hver fremmødt delegeret kun 

kan besidde 1 fuldmagt. Ved alle andre møder kan der ikke stemmes ved fuldmagt. 

For at fuldmagten er gyldig, skal det tydeligt fremgå, hvem der afgiver fuldmagten og 

til hvem den gives. Fuldmagt afgivet via mail eller andet elektronisk medie er gyldig, 

såfremt det tydeligt fremgår, at fuldmagten er afsendt af fuldmagtsgiver.

11. 1 Bestyrelsen vælges af Delegeretforsamlingen jf. § 9 og består af 6 medlemmer, som 

skal opfylde betingelserne for valgbarhed i § 6. 

Delegeretforsamlingen vælger endvidere en første og anden suppleant. Såfremt 

bestyrelsen skønnes at have behov for særlige kompetencer, kan 

Delegeretforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen herudover vælge et ekstra 

bestyrelsesmedlem, som ikke skal opfylde betingelserne for valgbarhed i § 7.

11.1 Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne af Delegeretforsamlingen jf. § 9 og 

består af 6 medlemmer, som skal opfylde betingelserne for valgbarhed i § 7. 

Såfremt bestyrelsen skønnes at have behov for særlige kompetencer, kan 

Delegeretforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen herudover vælge et ekstra 

bestyrelsesmedlem, som ikke skal opfylde betingelserne for valgbarhed i § 7.

11. 2 Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer sker for 3 år ad gangen, således at der 

hvert år afgår 2 medlemmer. Valg af ekstra bestyrelsesmedlem sker for et år ad 

gangen. For suppleanter, der indtræder i bestyrelsen, følger valgperioden det 

udtrædende medlems valgperiode. Valgene gælder fra førstkommende 1. januar 

efter Delegeretforsamlingen.

11. 2 Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer sker for 3 år ad gangen, således at der hvert 

år afgår 2 medlemmer. Valg af ekstra bestyrelsesmedlem sker for et år ad gangen. 

Ophører et bestyrelsesmedlems hverv i årets løb eller opfylder han

ikke længere lovgivningens eller vedtægternes betingelser for at være

bestyrelsesmedlem, foranlediger de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at der

snarest afholdes generalforsamling til valg af et nyt medlem for perioden

indtil næste ordinære generalforsamling. Er bestyrelsen beslutningsdygtig

med de tilbageværende medlemmer, kan valget udskydes til næste

ordinære generalforsamling.

12. 1 Bestyrelsen udgør det øverste ledelsesorgan i Foreningen, og har ansvar for, at 

Foreningen ledes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne og den til 

enhver tid gældende lovgivning. Bestyrelsen vælger medlemmerne af bestyrelsen i 

12. 1 Bestyrelsen udgør det øverste ledelsesorgan i Foreningen, og har ansvar for, at 

Foreningen ledes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne og den til 

enhver tid gældende lovgivning. Bestyrelsens medlemmer er tillige medlem af 
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