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Fredericia, 22. januar 2019 
 
 
 
Bestyrelsen for DDV har 6 ændringsforslag til vedtægterne til behandling på generalforsamlingen 
10. april 2019. 
 
 
 
 
Ændringsforslag #1 

§ 6, stk. 6.1. Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. 
  
§ 6, stk. 6.1. Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og intern revisor. 
 
 

Ændringsforslag #2 
§ 6, stk. 6.1 Bestyrelsen 
Den ordinære generalforsamling vælger 2 kritiske revisorer for et tidsrum af 2 år. Genvalg kan 
finde sted. Desuden vælger generalforsamlingen en statsautoriseret revisor for ét år. Genvalg 
kan finde sted. 
   
§ 6, stk. 6.1 Bestyrelsen 
Den ordinære generalforsamling vælger 2 kritiske revisorer for et tidsrum af 2 år. Genvalg kan 
finde sted. Desuden vælger generalforsamlingen en revisor for ét år. Genvalg kan finde sted. 
 
 

Ændringsforslag #3 
§ 6, stk. 6.2 Præsidium 
Præsidiet fastsætter selv sin arbejdsform. Der afholdes mindst to årlige møder med foreningens 
bestyrelse. 
  
§ 6, stk. 6.2 Præsidium 
Præsidiet fastsætter selv sin arbejdsform. En af præsidiet valgt repræsentant deltager som 
tilforordnet på bestyrelsens møder. Alternativt kan denne repræsentation erstattes af to 
fællesmøder mellem bestyrelsen og præsidiet pr. år. 
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Ændringsforslag #4 

§ 6, stk. 6.3 Generalforsamling 
Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget til beslutning på generalforsamlingen, skal 
skriftligt meddeles formanden eller næstformanden senest den 15. februar. 
  
§ 6, stk. 6.3 Generalforsamling 
Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget til beslutning på generalforsamlingen, skal 
skriftligt meddeles formanden eller sekretariatet senest én uge efter udsendt indkaldelse til 
generalforsamling. 
 
 

Ændringsforslag #5 
§ 6, stk. 6.3 Generalforsamling 
Den ordinære dagsorden skal indeholde følgende: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. 
4. Forslag fra medlemmerne. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år. 
6. Valg til bestyrelsen. 
7. Valg af kritiske revisorer. 
8. Valg af statsautoriseret revisor. 
9. Eventuelt. 
  
§ 6, stk. 6.3 Generalforsamling 
Den ordinære dagsorden skal indeholde følgende: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. 
4. Forslag fra medlemmerne. 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år. 
6. Valg til bestyrelsen. 
7. Valg af kritiske revisorer. 
8. Valg af revisor. 
9. Eventuelt. 
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Ændringsforslag #6 

§ 7 Vedtægtsændringer 
Til vedtagelse af forslag kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmer er repræsenteret, 
og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af stemmerne 
ikke er repræsenteret, men 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget, kan der senest 5 uger efter 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder, uanset 
antal repræsenterede stemmer. 
Hvis et simpelt flertal ønsker det, og emnet ikke er presserende, kan dette beslutte, om 
spørgsmålet skal afgøres inden for 5-ugers reglen, eller henlægges til førstkommende ordinære 
generalforsamling. 
  
§ 7 Vedtægtsændringer 
Til vedtagelse af forslag kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede, på 
generalforsamlingen, stemmer for ændringsforslaget.  
Såfremt 2/3 ikke stemmer for, kan der senest 5 uger efter indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder. 
Hvis et simpelt flertal ønsker det, og emnet ikke er presserende, kan dette beslutte, om 
spørgsmålet skal afgøres inden for 5-ugers reglen, eller henlægges til førstkommende ordinære 
generalforsamling, hvor ændringsforslaget her vil kunne vedtages ved almindeligt 
stemmeflertal. 

 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Allan Pedersen 
Formand 
 


