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Love for Dansk Vandrelaug
Almindelige bestemmelser
1.1
Foreningens navn er Dansk Vandrelaug, forkortet DVL.
DVL er en landsforening med lokale afdelinger.
DVL’s hjemsted er København, hvor sekretariatet er beliggende.
1.2
Dansk Vandrelaug er en almennyttig selvstændig forening uden partipolitisk
eller religiøst sigte.
Formål
2.1
Foreningens formål er at give medlemmerne vandreoplevelser i fællesskab med
andre.
2.2
Aktiviteterne skal fremme motion, oplevelser i naturen samt socialt samvær,
ligesom de kan fremme medlemmernes lyst til at engagere sig i
samfundsspørgsmål som sundhedsfremme, naturpleje og bæredygtighed.
Medlemskab
3.1
Medlemskab af DVL opnås ved betaling af det årlige kontingent.
3.2
Medlemskab er knyttet til den lokale afdeling, i hvis område medlemmet bor. Et
medlem kan dog vælge at blive registreret som tilhørende en anden afdeling.
3.3
Medlemskab for personer på 18 år og derover giver valgbarhed på foreningens
møder. Alle medlemmer har stemmeret.

3.4
Medlemmer, som efter styrelsens skøn modarbejder foreningens formål eller
interesser, kan af styrelsen til enhver tid udelukkes af foreningen.
3.5
Indtil 3 måneder efter udelukkelsen kan medlemmet indsende skriftlig
indsigelse til styrelsen, der da er pligtig til at lade sagen afgøre af
førstkommende landsmøde.
Kontingent
4.1
Årskontingentet for det følgende år fastsættes og reguleres af styrelsen inden
udgangen af oktober måned.
4.2
Afdelingerne modtager et tilskud, fastsat af landsmødet. Endelig afregning sker,
når en generalforsamling har godkendt et revideret regnskab, og dette er
indsendt til sekretariatet. Afregning foretages på basis af medlemstal pr. 31.12.
Organisation
A. Afdelinger
5.1
Medlemmer kan med styrelsens forudgående godkendelse oprette lokale
afdelinger. Ved to eller flere afdelinger inden for en region deles hele regionen
efter aftale. Hvis der ikke er enighed om fordelingen, afgøres spørgsmålet af
styrelsen på grundlag af forslag fra afdelingerne.
5.2
Medlemmer kan med styrelsens forudgående godkendelse oprette
landsdækkende afdelinger til varetagelse af særlige friluftsaktiviteter.
5.3
Afdelinger arbejder under vedtægter, der skal godkendes af styrelsen. Hvis en
afdeling ikke har udarbejdet vedtægter, gælder det sæt standardvedtægter,
som er fastsat af landsmødet.
5.4
Hvert år inden 1. april afholdes en generalforsamling i henhold til vedtægterne.
5.5
På generalforsamlingen vælges landsmødedeltagerne med 1 for hver 200
medlemmer op til 2000 medlemmer, og derefter 1 for hver 500 medlemmer.

Hver afdeling har – uanset medlemstal – ret til mindst 2 landsmødedeltagere
foruden afdelingsformanden. Grundlaget for beregningen er antallet af
medlemmer, opgjort af sekretariatet pr. 31.12.
5.6
Afdelingsbestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen under ansvar over for
DVL’s styrelse. Bestyrelsen kan ikke forpligte landsforeningen.
5.7
Hvis en afdeling tilsidesætter lovene eller vedtægterne, kan styrelsen stoppe
tilskuddet til afdelingen. Beslutningen herom skal forelægges til godkendelse på
et landsmøde, eventuelt efterfølgende. Endvidere kan styrelsen med
landsmødets forudgående samtykke nedlægge afdelingen.
5.8
Opløses en afdeling, tilfalder dens aktiver landsforeningen.
B. Regioner uden afdelinger
6.1
I regioner uden afdelinger udpeger styrelsen en regionsformand. Denne sørger
for afholdelse af en årlig generalforsamling for de medlemmer, der bor i
regionen. Generalforsamlingen afholdes inden 1. april. Regionsformanden
arbejder for oprettelse af flere afdelinger i regionen.
6.2
På generalforsamlingen vælges én landsmødedeltager.
C. Landsmødet
7.1
Landsmødet er DVL’s højeste myndighed.
7.2
Landsmøde afholdes hvert år i november måned.
7.3
Adgang til landsmødet og stemmeret har følgende landsmødedeltagere:
a.

Den siddende styrelses medlemmer

b.

Afdelingernes formænd. Næstformanden eller en anden fra
bestyrelsen kan erstatte formanden, hvis denne er medlem af
styrelsen eller hvis denne har forfald.

c.

De på generalforsamlinger valgte landsmødedeltagere

7.4
De interne revisorer samt kandidater til styrelsesvalget opstillet af en
afdelingsbestyrelse (jfr. pkt. 7.9) har adgang til landsmødet med taleret.
Styrelsen kan endvidere invitere gæster til at overvære landsmødet. Med
landsmødets godkendelse kan der gives gæster adgang til at tale på mødet.
7.5
Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, kan indsendes af ethvert medlem
af DVL og skal være sekretariatet i hænde senest den 15. september.
7.6
Forslag om ændring af DVL’s love kan dog kun fremsættes af mindst 20
medlemmer eller af styrelsen. Forslagene skal offentliggøres i det nummer af
medlemsbladet, der dækker september, og skal være sekretariatet i hænde
senest 1. juni. Sekretariatet udsender forslagene til afdelingerne, når de er
modtaget.
7.7
Senest 14 dage før landsmødet skal landsmødedeltagerne have modtaget
dagsorden, eventuelle indkomne forslag, herunder forslag om ændring af
lovene, samt landsforeningens reviderede regnskab for det foregående år.
7.8
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter, som skal behandles i
anførte rækkefølge:
1.

Valg af dirigent/dirigenter

2.

Godkendelse af styrelsens beretning

3.

Godkendelse af det reviderede regnskab

4.

Afdelingstilskud

5.

Eventuelle indkomne forslag

6.

Eventuelle forslag om ændring af lovene

7.

DVL’s fremtidige arbejde samt forelæggelse af vejledende budget

8.

Valg af landsformand hvert andet år

9.

Valg af øvrige medlemmer til styrelsen og suppleanter

10. Valg af interne revisorer og suppleanter
11. Valg af ekstern revisor
12. Eventuelt

7.9
Landsmødet vælger:
1.

En landsformand for to år. Genvalg til landsformand kan kun ske
for yderligere tre perioder af to år.

2.

Otte andre medlemmer af styrelsen for to år, således at
halvdelen afgår hvert år. Genvalg til styrelsen kan kun ske for
yderligere tre perioder af to år. Den afgående landsformand kan
ikke vælges til medlem af styrelsen.

3.

Mindst fire suppleanter for medlemmer af styrelsen for et år.

Valgbare er landsmødedeltagerne samt kandidater opstillet af en
afdelingsbestyrelse senest 15. september.
7.10
Valgene til landsformand, styrelse samt suppleanter foregår ved separate
skriftlige afstemninger. I tilfælde af stemmelighed afgøres valgene ved
lodtrækning.
7.11
Landsmødet vælger to interne revisorer for to år, således at en afgår hvert år.
Der vælges to suppleanter for en etårig periode. Revisorer og suppleanter kan
ikke være medlemmer af styrelsen.
Landsmødet vælger en ekstern revisor for 1 år.
7.12
Afgørelse om dagsordenens enkelte punkter træffes ved simpel stemmeflerhed.
Dog kræves der til ændring af DVL’s love og til opløsning af DVL mindst to
tredjedele af de afgivne gyldige stemmer.
7.13
En eventuel opløsning af DVL skal for at træde i kraft bekræftes på et
efterfølgende indkaldt ekstraordinært landsmøde udelukkende med dette punkt
på dagsordenen. For at beslutningen kan træde i kraft, skal mindst to
tredjedele af de afgivne gyldige stemmer på det ekstraordinære landsmøde
stemme for en opløsning.
D. Ekstraordinært landsmøde
8.1
Styrelsen kan på eget initiativ indkalde til ekstraordinært landsmøde. Styrelsen
skal indkalde til ekstraordinært landsmøde, hvis mindst 20 landsmødedeltagere
skriftligt har anmodet om indkaldelse. I anmodningen skal det være oplyst
hvilke sager, der ønskes behandlet.

8.2
Adgang til et ekstraordinært landsmøde og stemmeret har landsmødedeltagere.
8.3
Umiddelbart efter at anmodningen om indkaldelse til et ekstraordinært
landsmøde er kommet sekretariatet i hænde, orienteres afdelingerne og
regionerne. Landsmødet skal afholdes senest tre måneder efter, at
anmodningen er indgået.
8.4
Lovændringer kan ikke finde sted på et ekstraordinært landsmøde.
E. Styrelsen
9.1
Styrelsen konstituerer sig med næstformand og udvalg.
9.2
I tilfælde af stemmelighed inden for styrelsen gør formandens stemme
udslaget. Styrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til
stede.
9.3
Styrelsen leder foreningens arbejde og antager det fornødne personale.
Gennem medlemsbladet holder den medlemmerne underrettet om sit arbejde.
9.4
Landsformanden eller dennes repræsentant har til enhver tid adgang til alle
møder inden for DVL.
F. DVL’s midler
10.1
DVL’s midler kan anbringes i pengeinstitut, værdipapirer eller fast ejendom
efter styrelsens beslutning. Køb og salg af fast ejendom kræver landsmødets
forudgående godkendelse.
10.2
Styrelsen bemyndiger mindst 2 af sine medlemmer, hvoraf det ene skal være
formanden eller dennes stedfortræder, til 2 i forening at forpligte foreningen
ved køb og salg af værdipapirer og fast ejendom, til pantsætning af sådanne og
til underskrift af dokumenter.

10.3
Styrelsen bemyndiger 2 af sine medlemmer samt foreningens ledende
funktionærer til 2 i forening at hæve på foreningens konti.
Styrelsen kan give fuldmagt til, at de bemyndigede hver især får adgang til en
separat konto med et maksimalt indestående, som fastsættes af styrelsen. Alle
overførsler af beløb til en sådan konto skal ske med 2 af styrelsen bemyndigede
styrelsesmedlemmers underskrift.
10.4
Regnskabsåret følger kalenderåret.
10.5
I tilfælde af DVL’s opløsning skal dens midler anvendes efter foreningens formål
som beskrevet i pkt. 2.
Beslutning om den konkrete anvendelse af midlerne træffes af landsmødet, der
opløser foreningen.
10.6
Indtil tre måneder efter en landsmødevedtagelse om foreningens opløsning kan
det dog i den enkelte afdeling på en generalforsamling gyldigt vedtages, at
afdelingen videreføres som en selvstændig forening med den virkning, at
afdelingens midler overgår til den nye forening.

Som vedtaget på foreningens landsmøde den 8. november 1997 og
senere ændret på landsmøde den 12. november 2005, den 17.
november 2007, den 14. november 2009, den 13. november 2010, den
10. november 2012, den 14. november 2015 og den 12. november
2016.
Revision til standardvedtægternes pkt. 4 vedtaget 11. november 2017.
Revision til standardvedtægternes pkt. 6.b. vedtaget 7. november 2021.

Standardvedtægter for en lokal afdeling af Dansk Vandrelaug
1. Navn og hjemsted
Afdelingens navn er Dansk Vandrelaugs _______________ afdeling.
Afdelingens hjemsted er ________________ kommune/by.
2. Tilhørsforhold
Afdelingen er en lokal afdeling af landsforeningen Dansk Vandrelaug og er
underlagt dennes love.
3. Formål
Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførelse af DVL’s
formål, herunder virke for udbredelsen af et sundt friluftsliv med hovedvægten
lagt på vandreture.
4. Medlemskab
Medlemmer af afdelingen er de medlemmer af DVL, der bor i ______________ kommuner.
Se dog DVL’s love pkt. 3.2 vedr. medlemmernes ret til at lade sig registrere som medlem af
en afdeling efter eget valg.
5. Kontingent
Afdelingen bygger sin økonomi på tilskud fra landsforeningen og kan ikke
opkræve særskilt kontingent.
6. Generalforsamling
a. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Kun medlemmer
over 18 år er valgbare. Alle medlemmer har stemmeret.
b. Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad, alternativt ved brev eller email til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet, med mindst 3 ugers
varsel.
c. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før mødets afholdelse.
d. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremtidigt arbejde
6. Valg af
a. Formand (hvert andet år)
b. Yderligere medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
c. Revisor og suppleant
d. Landsmødedeltagere (se DVL’s love)
7. Eventuelt
e. Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpel
stemmeflerhed, se dog om afdelingens opløsning pkt. 11 og
vedtægtsændringer pkt. 12.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
f. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Der vælges
mindst 2 medlemmer hvert år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og
revisorsuppleant vælges for 1 år.
g. Ved skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer og landsmødedeltagere skal
stemmesedlen for at være gyldig udfyldes med navnene på det antal
kandidater, som skal vælges.
7. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 medlemmer
skriftligt har anmodet om det. I anmodningen skal der oplyses om, hvilke sager
der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske gennem DVL’s medlemsblad eller
ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet med
mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt
senest 3 måneder efter, at anmodningen er modtaget. Ændring af vedtægter
kan ikke finde sted på en ekstraordinær generalforsamling.
8. Bestyrelsen
a. Bestyrelsen består af formand + mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer.

b. Bestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen i overensstemmelse med dens
formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over afdelingens midler.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
c. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for landsforeningen. Den kan ikke
forpligte landsforeningen, ej heller afdelingens medlemmer ud over afdelingens
formue.
d. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med næstformand og kasserer.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for
bestyrelsen, til udførelse af særlige opgaver.
e. Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en
tredjedel af dens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt. Afgørelser
træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende. I formandens fravær medfører stemmelighed, at
afgørelse ikke kan træffes.
f. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden – herunder
afdelingens tegningsregler.
9. Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede og af generalforsamlingen
godkendte regnskab indsendes af bestyrelsen til landsforeningen.
10. Kredse
Medlemmer af afdelingen kan oprette aktivitetskredse, der selvstændigt kan
fungere under afdelingen med egne vedtægter, ledelse, økonomi og revision.
Vedtægter for kredse skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Ingen kredse kan
forpligte afdelingen. Ophæves en kreds, tilfalder dens formue afdelingen.
11. Afdelingens opløsning
Afdelingen opløses, hvis en i denne anledning indkaldt generalforsamling
vedtager dette. Forslaget om at opløse afdelingen skal fremgå af indkaldelsen,
og vedtagelse kræver at mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer er
for opløsning. I tilfælde af opløsning tilfalder afdelingens midler
landsforeningen.
12. Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling.
Vedtagelse kan kun ske med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige
stemmer. Ændringerne bliver først gyldige, hvis de herefter godkendes af Dansk
Vandrelaugs styrelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen (dato/måned/år)

