
Forslag til ændring af vedtægter for Dansk Vandrelaug Aarhus-afdeling. 

På generalforsamlingen i 2018 blev der godkendt nye vedtægter. Efterfølgende har Vedtægtsudvalget i 

Dansk Vandrelaug påpeget nogle mangler i Aarhus afdelingens vedtægter. Kort fortalt drejer det sig om, at 

vores vedtægter på tre punkter ikke er i overensstemmelse med Dansk Vandrelaugs standardvedtægter for 

lokalafdelinger. 

• Foreningen kan opløses ved flertal (I standardvedtægten står 2/3 af de afgivne stemmer). 

• Vi har ikke følgende bestemmelse med. 6 g. Ved skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer og 
landsmødedeltagere skal stemmesedlen for at være gyldig udfyldes med navnene på det 
antal kandidater, som skal vælges. 

• Indkaldelse kan ske pr. e-mail. 
 

Det formentlig fordi det er overset, da vi reviderede vedtægterne. 

Vi fremlægger derfor forslag til ændring af vedtægterne, således at vores vedtægter er i samklang med 

Dansk Vandrelaugs standardvedtægter. Ændringerne er markeret med understregning. 

I punkt 6 tilføjes et litra g, således at proceduren for valg er præciseret. 

I punkt 7 tilføjes ”e-mail” så det fremgår, at der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling pr. e-

mail. 

I punkt 11 Foreningens opløsning ændres ”flertal” til ”med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer” 

6. Ordinær generalforsamling  

Efter litra f. indsættes 

g. Ved skriftligt valg af bestyrelsesmedlemmer og landsmødedeltagere skal stemmesedlen for at være 

gyldig udfyldes med navnene på det antal kandidater, som skal vælges 

Punkt 7 Ekstraordinær generalforsamling 

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling, hvis mindst 20 stemmeberettigede skriftligt har anmodet om det. I anmodningen skal 

det oplyses, 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. 

Afgørelser sker ved almindeligt flertal. Ændring af vedtægterne kan ikke finde sted på en ekstraordinær 

generalforsamling, se punkt 12. 

11. Afdelingens opløsning  

Afdelingen kan opløses, når en i denne anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling vedtager dette 

med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Efter landsforeningens love kan afdelingen tillige opløses 

hvis den ikke opfylder sine vedtægter. Ved afdelingens opløsning tilfalder afdelingens midler 

landsforeningen. Afdelingens arkiv skal ved afdelingens opløsning indsendes til DVL´s hovedkontor. Kopi af 

relevante dokumenter kan, hvis ønskes, overgives til lokalt historisk arkiv. 


