
 

 
Vedtægter for Adoption & Samfund (Landsforeningen)  
Navn  
§1. Foreningens navn er Adoption & Samfund (herefter forkortet til A & S).  

Formål 
§2. A & S er en dansk landsforening, hvis formål det er at varetage såvel adopteredes og 
adoptanters som kommende adopteredes og adoptanters interesser. 
Stk. 2. A & S skal arbejde for udbredelse af kendskabet til og forståelse for adoptionsideen i 
overensstemmelse med Haagerkonventionen af 29. maj 1993 og under hensyntagen til barnets tarv, 
således som defineret i FN’s erklæring om barnets rettigheder, der fastslår, alle børn har ret til:  
1) "at nyde de nævnte rettigheder uden nogen som helst undtagelse, uden hensyn til race, hudfarve, 
køn, religion eller nationalitet.  
2) Særlig beskyttelse, adgang til og mulighed for at udvikle sig på en sund og normal måde under 
frie og værdige forhold.  
3) Et navn og en nationalitet.  
4) Social tryghed, herunder tilstrækkelig ernæring, bolig, hvile og lægehjælp.  
5) Specialbehandling, uddannelse og pleje i tilfælde af handicap.  
6) Kærlighed og forståelse samt en atmosfære af hengivenhed og tryghed, om muligt altid under 
forældrenes omsorg og ansvar.  
7) Gratis undervisning og adgang til leg og adspredelse og lige muligheder for at udvikle deres 
individuelle evner.  
8) Omgående beskyttelse og hjælp i tilfælde af katastrofe.  
9) Beskyttelse mod alle former for forsømmelse, grusomhed og udnyttelse.  
10) Beskyttelse mod alle former for racemæssig, religiøs eller anden form for diskriminering og en 
opvækst i en ånd af fred og internationalt broderskab. "  
Stk. 3. A & S skal medvirke til adopteredes integration i det danske samfund. 
Stk. 4. A & S skal medvirke til forskning, rådgivning og udbredelse af viden om 
adoptionsrelaterede udfordringer, lidelser og sygdomme, psykiske, sociale såvel som somatiske. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Definitioner 
§3a. I vedtægterne defineres følgende begreber og forkortelser: 

• Aktivitetsudvalg (AU) er et centralt udvalg, som er nedsat med henblik på at støtte A & Ss 
aktiviteter i lokalområderne – se §4c. 

• Ambassadører er lokale kræfter, som vil medvirke til at gennemføre aktiviteter i 
lokalområderne i samarbejde med AU – se §4d. 

• Bestyrelsen varetager foreningens daglige virksomhed – se §4. 
• Interessegrupper (IG) er landsdækkende grupper af medlemmer, der arbejder efter et 

bestemt formål indenfor foreningens rammer – se §7. 

• Lokalfora (LF) er geografisk afgrænsede foreninger, som hvis de oprettes til sammen 
dækker hele landet. Ethvert medlem af foreningen bliver også medlem af de lokalforum, der 
dækker medlemmets bopæl – se §6. 

• Landegrupper (LG) er interessegrupper, som varetager interesserne for nuværende og 
kommende adoptanter og adopterede med tilknytning til et bestemt land, område eller 
børnehjem – se §7 stk. 2. 

 
Medlemsberettiget 
§3. Som medlemmer i A & S kan optages familier, enkeltpersoner, foreninger og virksomheder, 
som støtter foreningens formål. Personer, der er optaget som enkeltperson eller som del af en 
familie, kaldes personlige medlemmer. En medlemsfamilie kan udgøres af en enkeltperson eller af 
flere personer, som er i familie, og som har fælles adresse.  
Stk. 1b. Foreninger og virksomheder, der ønsker at tegne medlemskab af A & S, skal godkendes af 
bestyrelsen. Foreninger og virksomheder, som er medlem af A & S, har taleret ved 
generalforsamlingen men ikke stemmeret. 
Stk. 1c. Støttemedlemmer er medlemmer, som ønsker en fast tilknytning til A&S uden samtidig at 
have de rettigheder, som et ordinært medlemskab giver. Der findes to typer støttemedlemmer: 

a) Støttemedlem med normal kontingent, som modtager magasinet, og 
b) støttemedlem til halv kontingent, som ikke modtager magasinet. 

 Støttemedlemmer indplaceres ikke i et lokalforum jf §6, stk. 1. Støttemedlemmer har taleret ved 
generalforsamlingen men ikke stemmeret.   
Stk. 2. Bestyrelsen, jf. §4, træffer alene beslutninger om de i stk.1 nævnte familier, enkeltpersoner, 
foreninger og virksomheders værdighed som medlem af A & S. 
Stk. 3. Bestyrelsen, jf. §4, træffer alene beslutning om et medlems ekskludering. Beslutning herom 
skal træffes med 2/3 flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer.  
Stk. 4. En af bestyrelsen truffen beslutning om eksklusion af et medlem har øjeblikkelig virkning, 
men skal på det ekskluderede medlems forlangende medtages som et selvstændigt punkt på 
dagsordenen på førstkommende generalforsamling. Begæring herom skal af det ekskluderede 
medlem fremsættes skriftligt overfor formanden inden 4 uger efter, at meddelelse om eksklusion er 
givet det ekskluderede medlem.  
Stk. 5. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne en person, der har ydet en 
stor og langvarig indsats for foreningen, til æresmedlem. 



 

 
 
Bestyrelsen 
§4. A & Ss daglige virksomhed varetages af den til enhver tid generalforsamlingsvalgte bestyrelse 
jf. §9 stk. 5.  
Stk. 2. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, samt op til 4 suppleanter, der har adgang til 
bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen konstituerer sig selv som følger: Formand, 1. og evt. 2. 
næstformand, kasserer, sekretær samt 7 eller 6 ordinære medlemmer. Bestyrelsen kan i stedet for at 
konstituere en kasserer og en sekretær vælge at udlicitere de opgaver, som normalt varetages af 
kassereren og sekretæren. I tilfælde af udlicitering konstitueres en eller flere kontaktpersoner til 
dem, som udfører opgaver for bestyrelsen. Ved en eventuel udlicitering har de, som udfører 
kasserer- og sekretær-opgaverne, møderet til bestyrelsesmøderne på lige fod med suppleanterne. 
Stk. 3. Ethvert personligt medlem af A & S, der er myndigt og har betalt kontingent inden 
generalforsamlingen, kan stille op som kandidat eller suppleant til bestyrelsen. Der kan dog ikke 
være mere end én person pr. medlemsnummer i bestyrelsen inklusive suppleanter på samme 
tidspunkt. Medlemmer til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen (jf. §9 stk. 5) for to år med 
mulighed for genvalg. Suppleanter vælges for ét år ad gangen med mulighed for genvalg. 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
Stk. 5. Foreningen tegnes af formanden sammen med kassereren eller sammen med en 
næstformand. I tilfælde af formandens forfald indtræder en næstformand i dennes sted. Optagelse af 
gæld i foreningens navn kan kun foretages efter godkendelse i bestyrelsen. 
Stk. 6. På generalforsamlingen vælges en revisor samt en suppleant for denne. Revisor og suppleant 
vælges for ét år med mulighed for genvalg. Revisor og suppleant kan ikke være medlem af eller 
suppleant til bestyrelsen. Der skal dog ikke vælges revisorsuppleant på generalforsamlinger, hvor 
generalforsamlingen som revisor vælger en revisor/et revisionsfirma, med hvilken der indgås aftale 
om udførelse af revision mod normal betaling. 
Stk. 7. I tilfælde af formandens forfald indtræder 1. næstformand i dennes sted indtil bestyrelsen har 
konstitueret sig på ny.  
Stk. 8. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald indtræder førstesuppleanten i dennes sted i 
resten af det afgående medlems valgperiode. 
Stk. 9. Sekretariatet, som ledes af den af bestyrelsen konstituerede sekretær, varetager foreningens 
daglige kontormæssige funktioner. Sekretariatets adresse er A & Ss adresse. 
Stk. 10. Bestyrelsen kan til rådgivnings- og andre særlige opgaver samt til administrativ aflastning 
antage udefra kommende arbejdskraft, såvel lønnet som ulønnet. 
Stk. 11. Ved behandlingen af sager af særlig interesse for et lokalforum eller en interessegruppe 
rådfører bestyrelsen sig med det pågældende lokalforum eller interessegruppen. 
Stk. 12. Bestyrelsen kan uddelegere kompetence til lokalfora eller interessegrupper til på 
foreningens vegne at varetage afgrænsede arbejdsområder af særlig interesse for disse. Varetagelsen 
af et uddelegeret ansvarsområde sker under ansvar over for bestyrelsen. Uddelegeringen kan være 
tidsbegrænset og kan til enhver tid tilbagekaldes af bestyrelsen. Beslutning om uddelegering eller 
tilbagekaldelse sker skriftligt. 
 
§4b. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for 
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. 
Stk. 2. Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over 
kontingentforpligtelsen. 
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af 
nogen art. 
 



 

Aktivitetsudvalg 
 
§4c. Hvis A & S ikke har lokalfora jf. §6, nedsættes et centralt aktivitetsudvalg (herefter forkortet 
AU) med henblik på at støtte A & Ss aktiviteter i lokalområderne.  
Stk. 2: AU skal opfordre til og er forpligtet til at inddrage lokale kræfter (i det følgende kaldet 
ambassadører, se §4d). AU udarbejder forslag til aktiviteter og oplæg, som de lokale ambassadører 
kan gennemføre i lokalområderne. I områder, hvor der ikke er aktive lokale ambassadører, skal AU 
selv gennemføre relevante arrangementer samt løbende arbejde på lokal opbakning og deltagelse i 
forbindelse med gennemførelse af arrangementer.  
Stk. 3. AU består af seks medlemmer samt op til to suppleanter. På generalforsamlingen vælges et 
medlem fra hver af de fem administrative regioner i Danmark, mens det sidste medlem udpeges af 
bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer. Hvis der ved en generalforsamling ikke er kandidater 
fra alle regioner, kan udvalget suppleres med medlemmer fra andre regioner. 
Stk. 4. Ethvert personligt medlem af A & S, der er myndigt og har betalt kontingent inden 
generalforsamlingen, kan stille op som kandidat eller suppleant til AU. Der kan dog ikke være mere 
end én person pr. medlemsnummer i AU inklusive suppleanter på samme tidspunkt. Medlemmer til 
AU vælges af generalforsamlingen (jf. §9 stk. 5b) for to år med mulighed for genvalg. Suppleanter 
vælges for ét år ad gangen med mulighed for genvalg. 
Stk. 5: Aktivitetsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Ambassadører 
§4d. Ambassadører er lokale kræfter, som vil medvirke til at gennemføre aktiviteter i 
lokalområderne i samarbejde med AU. 
Stk. 2: Ambassadørerne kan selv foreslå aktiviteter eller benytte AUs forslag. 

Tavshedspligt 
§5. Bestyrelsesmedlemmer og andre medlemmer med tillidshverv i foreningen, lokalfora eller 
interessegrupper samt den udefra kommende arbejdskraft (jf. §4, stk. 10), har tavshedspligt med 
hensyn til de personsager, de som følge af bestyrelseshverv, andet tillidshverv eller 
medarbejderskab får kendskab til. 
Stk. 2. Fritagelse fra tavshedspligt kan kun gives skriftligt af de i en sag implicerede personer. 
Stk. 3. Medlemmer, der har givet A & S mandat til at varetage deres sag, kan ikke uden bestyrelsens 
skriftlige accept offentliggøre deres sag. 

Lokalfora 
§6. A & Ss generalforsamling kan vedtage at oprette eller nedlægge lokalfora. 
Stk 1b. Lokalfora er i givet fald geografisk afgrænsede foreninger, som til sammen dækker hele 
landet, og ethvert personligt medlem af foreningen bliver også medlem af det lokalfora, der dækker 
medlemmets bopæl.  
Stk. 2. Lokalforanes vedtægter er i givet fald fastlagt i vedtægterne for A & Ss lokalfora.  
Stk. 3. Ændring af vedtægterne for lokalforane kan vedtages af A & Ss generalforsamling på 
samme vilkår som ændring af landsforeningens vedtægter, jf. §9. 

Interessegrupper 
§7. En interessegruppe i A & S indeholder en landsdækkende gruppe af medlemmer, herunder 
selvstændige foreninger, der arbejder efter et bestemt formål indenfor foreningens rammer.  
Stk. 2. En særlig form for interessegrupper er landegrupper. De er karakteriseret ved specielt at 
varetage interesserne for nuværende og kommende adoptanter og adopterede med tilknytning til et 
bestemt land, område eller børnehjem.  
Stk. 3. Bestyrelsen kan oprette interessegrupper eller godkende eksisterende grupper som 
interessegrupper. En ny interessegruppe skal godkendes på førstkommende generalforsamling.  



 

Stk. 4. Interessegrupper fastlægger selv deres eventuelle vedtægter, med respekt for A & Ss formål 
og vedtægter, jf. især §§5, 7 og 9 .  
Stk. 5. Interessegrupper kan i deres vedtægter fastsætte kriterier for hvem, der kan være medlemmer 
i interessegruppen, herunder om interessegruppen kan optage medlemmer, der ikke samtidig er 
medlem af A & S. Medlemskab af en interessegruppe må ikke begrænses af bopæl. Alle 
medlemmer af A & S, der opfylder disse kriterier, skal kunne optages som medlemmer af 
interessegruppen. 
Stk. 6. Interessegrupper kan tildeles midler af bestyrelsen i indtil ét år. Derefter skal beløbet 
godkendes som en del af A & Ss budget.  
Stk. 7. A & Ss generalforsamling fastlægger fælles rammer for interessegruppernes arbejde indenfor 
A & S, herunder hvilke krav A & S stiller til oplysning om interessegruppens formål og målgruppe. 
Generalforsamlingen kan fastsætte en fælles nedre grænse for antallet af medlemmer af A & S i en 
interessegruppe under foreningen. 
Stk. 8. Hvis A & S har oprettet lokalfora jf. §6, kan interessegrupper vælge én delegeret til A & Ss 
generalforsamling for hver påbegyndt 25 personer, som både er medlem af interessegruppen og af 
A & S. Det er en forudsætning  

a. At interessegruppen har vedtægter med bestemmelser om valg af delegerede og at disse 
vedtægter er godkendt af A & Ss bestyrelse  

b. At mindst 10 medlemmer af interessegruppen samtidig er medlem af A & S  
c. At de valgte delegerede er medlemmer af A & S  

Stk. 9. Navnene på de delegerede, jf. stk. 8, afleveres i givet fald til bestyrelsens sekretær senest én 
uge før landsgeneralforsamlingen. 
Stk. 10. A & Ss generalforsamling kan fratage interessegrupper deres status som interessegruppe i 
foreningen.  

Magasinet 
§8 A & S udgiver magasinet "Adoption & Samfund".  
Stk. 2. Bestyrelsen udpeger en redaktør eller en redaktion. Medlemmer af redaktionen, der ikke er 
medlemmer af bestyrelsen, har møderet til, men ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.  
Stk. 3. Redaktionen alene træffer beslutning om, hvilke indlæg der er egnede til optagelse i 
magasinet.  
Stk. 4. Redaktionen udpeger for hvert nummer af magasinet den efter presseloven ansvarshavende 
redaktør. 
Stk. 5. Interesserede kan uden medlemskab tegne abonnement på Adoption & Samfund. 

Generalforsamling 
§9. A & Ss øverste myndighed er generalforsamlingen.  
Stk. 2. Ethvert medlem af A & S har adgang til og taleret på generalforsamlingen. Hvis A & S ikke 
har oprettet lokalfora jf. §6, kan et personligt medlem blive delegeret til generalforsamlingen ved 
tilmelding til bestyrelsens sekretær senest én uge før landsgeneralforsamlingen. Der kan dog kun 
delegeres et personligt medlem fra hver medlemsfamilie. 
Stk. 3. De delegerede, jf. stk. 2, §7 stk. 8 og 9 samt forudsat at der er oprettet lokalfora vedtægterne 
for lokalfora i A & S (§6), har stemmeret på generalforsamlingen. Delegerede, der ikke har betalt 
kontingent inden landsgeneralforsamlingen, har dog ikke stemmeret på denne. En delegeret, der er 
valgt som delegeret af en eller flere lokalfora og/eller en eller flere interessegrupper, opnår ikke 
derved stemmeret flere gange. 
Stk. 4. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.  
Stk. 5. Ved valg til bestyrelsen, til AU og til suppleantposterne kan hver delegeret stemme på op til 
det antal kandidater, der er poster til, med én stemme pr. kandidat. Ved øvrige valg har hver 
delegeret én stemme. 
Stk. 6. Generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned. Indkaldelse til 
generalforsamling med en foreløbig dagsorden sker via landsforeningens hjemmeside senest i 



 

september måned. Endelig dagsorden offentliggøres via landsforeningens hjemmeside senest 14 
dage før generalforsamlingens afholdelse.  
Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde 
senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag offentliggøres uredigeret på 
landsforeningens hjemmeside umiddelbart efter. Såfremt forslaget har konsekvenser for budget 
og/eller regnskab, der ikke er belyst, skal bestyrelsens kasserer på landsforeningens hjemmeside 
offentliggøre beregninger og forudsætninger for disse. Bestyrelsens formandskab kan på 
landsforeningens hjemmeside offentliggøre kommentarer til forslagene. 
Stk. 8. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 1. august, herfra dog 
undtaget forslag til deling og sammenslutning af lokalfora (jf. §2, stk. 3 og 4 i vedtægter for 
lokalfora). Formanden udsender fremsendte forslag til lokalfora og interessegrupperne umiddelbart 
efter fristens udløb. 
Stk. 9. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 10 og 12, 
blandt de fremmødte delegerede. 
Stk. 10. Ændringer i formålsparagraf, jf. §2, stk. 1, 2 og 3, ophævelse af foreningen samt 
sammenslutning med andre foreninger kræver 3/4 flertal blandt de til generalforsamlingen 
fremmødte delegerede.  
Stk. 11. Ved ophævelse af foreningen eller sammenslutning med anden forening skal 
generalforsamlingen henholdsvis en ekstraordinær generalforsamling, jf. stk. 13 og 15, tage stilling 
til eventuelle aktivers anvendelse/ fordeling. 
Stk. 12. Vedtægtsændringer kræver 5/8 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte 
delegerede.  
Stk. 13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, 4 lokalfora eller 1/5 af samtlige 
medlemsfamilier ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, at 
skriftligt ønske herom er fremsat over for formanden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes 
ved annoncering på landsforeningens hjemmeside og med mail til de medlemmer, som har oplyst 
mail-adresse, senest fire uger før afholdelse.  
Stk. 14. Skriftlig afstemning skal foretages, når blot én delegeret kræver det.  
Stk. 15. Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder og afgør forhandlingerne, herunder også 
afstemningerne. Dirigenten kan ikke være medlem af eller kandidere til bestyrelsen.  
Stk. 16. De af dirigenten valgte medhjælpere kontrollerer listen over delegerede og kan om 
fornødent forlange identifikation. Medhjælperne kan ikke være medlemmer af eller kandidere til 
bestyrelsen. 
Stk. 17. Referatet af de af generalforsamlingen trufne beslutninger godkendes af dirigenten. 
Referatet offentliggøres derefter på landsforeningens hjemmeside. 

Dagsorden for generalforsamling 
§10. Generalforsamlingsdagsordenen skal indeholde følgende punkter:  

a. Valg af dirigent,  
b. Godkendelse af at dagsorden er i overensstemmelse med vedtægterne,  
c. Bestyrelsens beretning,  
d. Regnskab – forelæggelse og godkendelse,  
e. Indkomne forslag,  
f. Arbejdsprogram for det kommende år,  
g. Orientering om budget for igangværende år, samt  
• Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  
• Fastlæggelse af abonnementspris for medlemsmagasinet "Adoption & Samfund" for det 

kommende år,  
• Fastlæggelse af aktivitetsudvalgets andel af det samlede kontingent,  
• Fastlæggelse af eventuelle lokalforas og interessegruppers andel af det samlede kontingent,  
h. Valg til bestyrelse,  
i. Valg af suppleanter til bestyrelse,  



 

j. Valg til aktivitetsudvalg 
k. Valg af suppleanter til aktivitetsudvalg 
l. Valg af revisor samt revisorsuppleant. Der skal dog ikke vælges revisorsuppleant på 

generalforsamlinger, hvor generalforsamlingen som revisor vælger en revisor/et 
revisionsfirma, med hvilken der indgås aftale om udførelse af revision mod normal betaling. 

m. Eventuelt.  

Regnskab 
§11. A & Ss regnskabsår er perioden 1/7 til 30/6. 
Stk. 2. Det reviderede regnskab offentliggøres på landsforeningens hjemmeside inden 1. oktober og 
forelægges på landsforeningens generalforsamling til godkendelse. Samtidig udsendes bestyrelsens 
budget. 
Stk. 3. Bestyrelsen modtager ikke løn eller anden form for vederlag, men får dækket de med deres 
arbejde for A & Ss forbundne omkostninger. 

Medlemskontingent 
§12 Kontingentet for det følgende regnskabsår fastsættes hvert år på generalforsamlingen jf. §10, 
pkt. g. Generalforsamlingen kan fastsætte reducerede kontingentsatser for særlige grupper.  
Stk. 2. Bestyrelsen afgør, hvilken kontingentsats det enkelte medlem indplaceres på. 
Stk. 3. Bestyrelsen kan samtidig med godkendelsen, jf. §3, af et foreningsmedlem eller et 
virksomhedsmedlem fastsætte kontingentet for dette. Kontingentet kan ikke være lavere end det 
normale kontingent. 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. november 2004 med ændringer fra general-
forsamlingerne den 19. november 2005, 4. november 2006, 15. november 2008, 6. november 2010, 
3. november 2012, 2. november 2013, 15. november 2015 og 3. november 2018. 



 

Hvis der er oprettet lokalfora i A & S gælder nedenstående 

 
Vedtægter for lokalfora i Adoption & Samfund  
 
Formål  
§1. Et lokalforum i A & S skal inden for sit geografiske område varetage såvel adopteredes og 
adoptanters som kommende adopteredes og adoptanters interesse i overensstemmelse med 
landsforeningens formål. 

Hjemsted 
§2. Lokalforum er en afdeling af A & S. Medlemmer af lokalforum er medlemmer af A & S 
bosiddende i lokalforums område, og som sådanne pligtige at efterleve de til enhver tid for A & S 
gældende vedtægter. 
Stk. 2. Medlemmer i et lokalforum kan frit deltage i andre lokalforas arrangementer.  
Stk. 3. En deling af en af lokalforum i to eller flere selvstændige lokalfora kan foreslås af 
lokalforums ordinære generalforsamling med simpelt stemmeflertal. 
Stk. 4. Sammenslutning af to selvstændige lokalfora kan foreslås af begge lokalforas ordinære 
generalforsamling med simpelt stemmeflertal. 
Stk. 5. Delinger og sammenslutninger skal behandles som en vedtægtsændring på landsforeningens 
generalforsamling. Delinger kan kun gennemføres i det omfang, der ikke medfører deling af 
medlemmerne i en kommune på flere lokalfora. En deling skal indeholde beslutning om deling af 
lokalforums midler.   

Bestyrelse 
§3. Lokalforum ledes af en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer samt et antal suppleanter. 
Lokalforums ordinære generalforsamling fastsætter hvert år antallet af medlemmer og suppleanter i 
lokalforums bestyrelse. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen, suppleanter for ét år.  
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, en 
kasserer og en sekretær samt eventuelt en næstformand. Hvis en af disse får varigt forfald 
konstitueres bestyrelsen på ny. Bestyrelsen kan derudover på ethvert tidspunkt konstitueres på ny. 
Referat af konstitueringen tilsendes landsforeningens sekretær. 
Stk. 3. I tilfælde af formandens midlertidige forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Såfremt 
der ikke er valgt en næstformand indtræder sekretæren i formandens sted.  
Stk. 4. Lokalforum tegnes af formanden sammen med kassereren eller sekretæren.  
Stk. 5. Suppleanter har møderet til men ikke stemmeret på lokalforums bestyrelsesmøder. 
Stk. 6. På generalforsamlingen vælges én revisor og én revisorsuppleant, begge for ét år ad gangen. 
Revisor og revisorsuppleant kan ikke være medlem af eller suppleant til lokalforumsbestyrelsen. 
Stk. 7. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald indtræder førstesuppleanten i dennes sted i 
resten af det afgående medlems valgperiode.  
Stk. 8. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden generalforsamlingen, er ikke valgbare og 
skal udtræde af bestyrelsen, hvis de ikke er på valg. 

Tavshedspligt 
§4. Lokalforums bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter har tavshedspligt, jf. A & Ss vedtægter 
§5. 



 

 
Generalforsamling 
§5. Lokalforum afholder generalforsamling i perioden 1. september til 15. oktober.  
Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling sker enten via landsforeningens hjemmeside senest tre uger 
før generalforsamlingen, eller ved udsendelse til samtlige lokalforums medlemmer pr. e-mail 
afsendt eller brev poststemplet senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være lokalforumsformanden 
skriftlig i hænde poststemplet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
Stk. 4. Det påhviler lokalforums bestyrelse at meddele landsforeningens sekretær, hvornår 
generalforsamlingen afholdes.  
Stk. 5. Ethvert medlem, bosat indenfor lokalforums område, har adgang til generalforsamling og 
stemmeret ved samme, såfremt medlemmet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse har 
betalt kontingent for det år, hvor generalforsamlingen afholdes. 
Stk. 6. Medlemmer, der betaler reduceret kontingentsats jf. §12 stk. 2 i vedtægterne for 
landsforeningen, samt foreninger og virksomheder har én stemme pr. tegnet medlemskab. I 
medlemsfamilier, der betaler grundkontingent sats, har hver voksen én stemme og hjemmeboende 
børn, der er fyldt 14 år, har hver én stemme. 
Stk. 7. Referatet af lokalforums beslutninger godkendes af dirigenten. Referatet sendes til 
landsforeningens sekretær inden landsforeningens generalforsamling.  
Stk. 8. Hvert stemmeberettiget medlem kan kun stemme ved fremmøde.  
Stk. 9. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Ved valg til 
bestyrelse samt valg af delegerede kan hver stemmeberettiget afgive så mange stemmer, som det 
antal poster, der skal besættes. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. De valgte 
indtræder i bestyrelsen hhv. som suppleanter efter stemmetal. 
Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når lokalforumsbestyrelsen eller 1/5 af samtlige 
lokalforums medlemsfamilier ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest seks 
uger efter, at skriftlig anmodning er fremsat over for formanden. Ekstraordinær generalforsamling 
indkaldes ved udsendelse til samtlige lokalforums medlemmer pr. e-mail afsendt eller brev 
poststemplet senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde 
dagsorden og den fulde ordlyd af begæring af ekstraordinær generalforsamling.  
Stk. 11. Lokalforumsmedlemmer uden stemmeret til ordinær generalforsamling, jf. stk. 5, opnår 
ikke ved indbetaling af kontingent stemmeret på ekstraordinær generalforsamling.  
Stk. 12. Skriftlig afstemning skal foretages, når blot ét stemmeberettiget medlem forlanger det. 
Stk. 13. Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder og afgør forhandlingerne.  

Valg af delegerede 
§6. Generalforsamlingen vælger blandt landsforeningens medlemmer lokalforums delegerede til A 
& Ss generalforsamling, jf. dog stk. 2. Navnene på de delegerede afleveres til landsforeningens 
sekretær senest én uge før landsgeneralforsamlingen. Delegerede, der ikke har betalt kontingent 
inden landsgeneralforsamlingen, har ikke stemmeret på denne. 
Stk. 2. Generalforsamlingen kan beslutte, at valget af delegerede overlades til den nyvalgte 
bestyrelse. Beslutningen kræver tilslutning fra 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede. 
Stk. 3. Lokalforum har ret til at vælge mindst to delegerede og kan højst vælge et antal delegerede, 
svarende til én delegeret pr. påbegyndt 25 medlemmer i lokalforum. Medlemstallet opgøres ved 
udgangen af seneste regnskabsår.  
Stk. 4. Hverken lokalforums generalforsamling eller lokalforums bestyrelse kan pålægge de 
delegerede at stemme mod deres overbevisning på landsforeningens generalforsamling. 



 

 
Dagsorden for generalforsamling 
§7. Generalforsamlingsdagsordenen skal indeholde følgende punkter:  

a. Valg af dirigent,  
d. Bestyrelsens beretning,  
e. Forelæggelse og godkendelse af regnskab,  
f. Indkomne forslag,  
g. Valg af bestyrelse, herunder fastlæggelse af antal medlemmer af bestyrelsen, jf. §3 stk. 1,  
h. Valg af delegerede til landsforeningens generalforsamling, jf. §6,  
i. Valg af revisor samt suppleant for denne,  
j. Eventuelt.  

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer jf. §9 stk. 8 i vedtægterne for A & S behandles under 
indkomne forslag. Vælger lokalforum at foretage afstemning, er denne alene vejledende og kan ikke 
binde de valgte delegerede. 

Regnskab 
§8. Lokalforum opkræver ikke selvstændigt kontingent, men får overført en andel af 
landsforeningens kontingent.  
Stk. 2. Lokalforums regnskabsår er 1/7-30/6.  
Stk. 3. Efter godkendelse på lokalforums generalforsamling sendes lokalforums regnskab til 
landsforeningens sekretær senest en uge før generalforsamlingen i landsforeningen. 
Stk. 4. Ved lokalforums opløsning tilfalder eventuelle aktiver A & S.  
Stk. 5. Har det vist sig umuligt at få valgt revisor – eller har denne og dennes suppleant fået forfald 
– skal landsforeningens kasserer (subsidiært et andet medlem af landsforeningens bestyrelse) virke 
som revisor. (jf. §3, stk. 6 og §7, punkt i) 
Stk. 6. Lokalforumsbestyrelsesmedlemmer modtager ikke løn eller anden form for vederlag, men 
bestyrelsen kan beslutte at dække de omkostninger, lokalforums bestyrelse har i forbindelse med 
deres arbejde for foreningen.  
 
Således vedtaget på A & Ss generalforsamling den 13. november 2004 med ændringer vedtaget på 
generalforsamlingerne den 19. november 2005, 4. november 2006, 2. november 2013, 15. november 
2015 og 3. november 2018. 
 


