
DDU Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2021:  
 

 

Vedtægtsforslag 1:  

§ 4 Medlemmer og foreninger 

 

4.2  Alle, som ikke opfylder kravene som fuldberettiget medlem, kan optages som
 støttemedlemmer. 
 
 Fjernes 
 
4.3 Personer, der er bosat i udlandet og ikke har dansk indfødsret, kan optages som 

støttemedlemmer. 
 

 Fjernes 

 

Vedtægtsforslag 2:  

Nyt punkt 

 

§ 4 Medlemmer og foreninger 

 

4.6 Medlemmer under 18 år kan blive medlem af DDU ved at betale årligt kontingent på 100 kr. 

Dog kræves det at en af forældrene er medlem af DDL i forvejen. 

 

Vedtægtsforslag 3:  

Ny paragraf:  

 

§ 8 Digital generalforsamling 

 

8.1 Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. 

 

8.2 Beslutningen efter 8.1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan 

afholdes som følge af force majeure, eller ved myndighedspåbud. 

 

8.3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal 

anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter 8.1. Bestyrelsen skal ved en 



digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder 

at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det 

anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse 

og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på 

generalforsamlingen. 

 

8.4 Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital 

generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

8.5 Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal 

anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes 

oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde 

oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen. 

 

8.6 Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i 

generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal 

ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning. 

 

Vedtægtsforslag 4:  

Ændring i ord – Formand  Forperson 

 

Den gamle:  

§ 7 Ordinær generalforsamling 

 

7.13 På generalforsamlingen stemmes der på formanden, bestyrelsesmedlemmerne og 

 suppleanterne hver for sig. 

7.14 På generalforsamlingen kan medlemmet på sin stemmeseddel stemme på en 

formandskandidat, op til to bestyrelseskandidater eller to suppleanter. Alt andet end 

kandidaternes navn på stemmesedlen, vil blive betragtet som ugyldig. 

 

Den nye:  

§ 7 Ordinær generalforsamling 

 



7.13 På generalforsamlingen stemmes der på forpersonen, bestyrelsesmedlemmerne og 

 suppleanterne hver for sig.  

7.14 På generalforsamlingen kan medlemmet på sin stemmeseddel stemme på en  

forpersonskandidat, op til to bestyrelseskandidater eller to suppleanter. Alt andet end 

kandidaternes navn på stemmesedlen, vil blive betragtet som ugyldig. 

 

 

Den gamle:  

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 

 

9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 
1/3 af forbundets medlemmer over for formanden skriftligt fremsætter begrundet 
anmodning herom. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter at anmodningen 
er modtaget.  

 

Den nye:  

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 

 

9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 

1/3 af forbundets medlemmer over for forpersonen skriftligt fremsætter begrundet 

anmodning herom. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter at anmodningen 

er modtaget. 

 

Den gamle:  

§ 10 Bestyrelsens sammensætning 

 

10.1  Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer.  

 

Den nye: 

§ 10 Bestyrelsens sammensætning 

  

10.1 Bestyrelsen består af 1 forperson, 1 næstforperson og 3 bestyrelsesmedlemmer 

 

Den gamle:  

§ 11 Valg og valgbarhed 



 

11.1 Ved generalforsamling i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en to års periode, og 

ved generalforsamling i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en to års periode.

 Formand og 2 suppleanter vælges ved hver generalforsamling. Valget finder sted på 

generalforsamlingen for et år ad gangen.  

 

Den nye:  

§ 11 Valg og valgbarhed 

 

11.1 Ved generalforsamling i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en to års periode, og 

ved generalforsamling i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en to års periode.

 Forperson og 2 suppleanter vælges ved hver generalforsamling. Valget finder sted på 

generalforsamlingen for et år ad gangen. 

 

Den gamle:  

§ 13 Bestyrelsesmøder 

 

13.1 Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden i samråd med mindst 1 

bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal 

afholdes senest 2 uger efter at anmodningen er modtaget af formanden. 

 

Den nye:  

§ 13 Bestyrelsesmøder 

 

13.1 Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af forpersonen i samråd med mindst 1 

bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal 

afholdes senest 2 uger efter at anmodningen er modtaget af forpersonen. 

 

Den gamle:  

§ 15 Afstemning 

15.1 Står stemmerne lige, er formandens stemme den afgørende. Er formanden fraværende, er 

næstformandens stemme den afgørende.  

Den nye:  



§ 15  Afstemning 

 

15.1 Står stemmerne lige, er forpersonens stemme den afgørende. Er forpersonen fraværende, er 

næstforpersonens stemme den afgørende. 

  

 

 


