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VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 

 

VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 1 

NUVÆRENDE VEDTÆGT 

AFSNIT 3: GENERALFORSAMLNG 

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

... 

7.4 Opstilling af formandskandidater skal være foretaget skriftligt senest kl. 12.00 dagen før 

generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen kan opstilles på selve generalforsamlingen. 

… 

 

FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGT 

AFSNIT 3: GENERALFORSAMLNG 

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

... 

7.4 Formandskandidater og bestyrelseskandidater kan stille op på selve generalforsamlingen. 

 

7.4 Opstilling af formandskandidater skal være foretaget skriftligt senest kl. 12.00 dagen før 

generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen kan opstilles på selve generalforsamlingen. 

 

… 

 

 

 

 

 

 



VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 2 

NUVÆRENDE VEDTÆGT 

AFSNIT 3: GENERALFORSAMLNG 

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

… 

7.5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge 

før generalforsamlingen. 

7.6 Dagsorden, beretning og regnskab skal offentliggøres over for DDU’s medlemmer i forbundets medier 

senest 1 uge før generalforsamlingen. 

7.7 Indkommende forslag og vedtægtsændringer skal offentliggøres over for DDU’s medlemmer i 

forbundets medier senest kl. 12.00 dagen før generalforsamlingen. 

… 

 

FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGT 

AFSNIT 3: GENERALFORSAMLNG 

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

7.5  Dagsorden, årsberetning, regnskab samt bestyrelsens mulige indkomne forslag samt vedtægtsændringer 

skal offentliggøres over for DDU’s medlemmer i forbundets medier senest 2 uger før 

generalforsamlingen. 

7.6  Forslag eller modforslag til bestyrelsens indkomne forslag samt vedtægtsændringer skal afleveres 

skriftligt eller gennem video til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen. Disse offentliggøres i 

forbundets medier senest 3 dage før generalforsamlingen.  

 

7.5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge 

før generalforsamlingen. 

7.6 Dagsorden, beretning og regnskab skal offentliggøres over for DDU’s medlemmer i forbundets medier 

senest 1 uge før generalforsamlingen. 

7.7 Indkommende forslag og vedtægtsændringer skal offentliggøres over for DDU’s medlemmer i 

forbundets medier senest kl. 12.00 dagen før generalforsamlingen. 

 

 

 

 



VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 3 

NUVÆRENDE VEDTÆGT 

AFSNIT 5: AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 

§ 25 IKRAFTTRÆDEN 

25.1 Vedtægter og vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 

25.2 Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2015 i København. 

 

FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGT 

AFSNIT 5: AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 

§ 25 IKRAFTTRÆDEN 

25.1 Vedtægter og vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 

25.2 Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2016 i Vejle. 

 

25.2 Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2015 i København. 

 


