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Læsevejledning: 
Ønskes en tekst slettet, er den markeret således:  Tekst der ønskes slettet.  
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Alle linjer har linjenumre, som henvises til under debatter og eventulle ændringsforslag 
 
 
For flere informationer om landsmødet – se http://www.dui.dk/landsmoede/ 

 

Landsforbundet 
DUI-LEG og VIRKE 

Islands Brygge 32D 
2300 København S 

Telefon: 36 17 72 00 
Mail: dui@dui.dk 

Web: www.dui.dk 
  

 
 

 
_______________________________________________________ 

LANDSMØDE 2018 



§1: Formål 1 
 2 
Fællesledelsens formål 3 
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet børne- 4 
og ungdomsorganisation, der i samarbejde med 5 
forældre og andre, på arbejderbevægelsens 6 
demokratiske, socialistiske idégrundlag, har til formål  7 
- At gennemføre fællesaktiviteter for 8 

medlemmerne i fællesledelsens område.  9 
- At repræsentere DUI-afdelingerne overfor 10 

kommunale myndigheder m.v. 11 
- At oprette nye afdelinger i bydelsområder 12 

indenfor fællesledelsens område. 13 
 14 
Fællesledelsen skal til enhver tid hjælpe og støtte 15 
afdelingerne med at opfylde landsmødets, 16 
landskonferencens og hovedbestyrelsens vedtagelser. 17 
 18 
§2: Navn og område 19 
 20 
Stk. 1 21 
Fællesledelsens navn 22 
DUI-LEG og VIRKE [Her indskrives  23 
fællesledelsens navn] er en sammenslutning af alle 24 
tilsluttede DUI-LEG og VIRKE afdelinger og lokale 25 
organisationsmedlemmer i [Her indskrives 26 
kommunens navn] kommune.  27 
Fællesledelsen er en selvstændig økonomisk enhed 28 
tilknyttet Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE 29 
 30 
§3: Fællesmødet 31 
 32 
Stk. 1 33 
Højeste myndighed 34 
Fællesledelsens højeste myndighed er årsfællesmødet, 35 
der afholdes hvert år i marts måned efter 36 
afdelingsmødernes afholdelse.  37 
 38 
Varsling af årsfællesmødet 39 
Årsfællesmødet indkaldes skriftligt med én måneds 40 
varsel med angivelse af dagsorden.  41 
 42 
Årsfællesmødets indhold 43 
På årsfællesmødet aflægges beretning,  44 
ligesom det fremtidige arbejdet drøftes. Det 45 
reviderede regnskab, der består af driftsregnskab og 46 
status, fremlægges skriftligt til godkendelse.  47 
 48 
Stk. 2 49 
Delegerede til årsfællesmødet 50 
Årsfællesmødet består af forretningsudvalget, en 51 
ligelig repræsentation (mindst 2 repræsentanter) fra 52 
hver tilsluttet DUI-LEG og VIRKE-afdeling. Disse har 53 
stemmeret.  54 
 55 
Herudover deltager 1 repræsentant fra 56 
arbejderbevægelsens øvrige organisationer efter 57 

58 

Linjerne 4 – 14 slettes og erstattes af ny tekst: 
 
§1 Formål 
Fællesledelsens formål 
 
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet børne- 
og ungdomsorganisation, der i samarbejde med 
forældre og andre, på arbejderbevægelsens 
demokratiske, socialistiske idégrundlag, har til formål:  
- At gennemføre fællesaktiviteter for medlemmerne 

i fællesledelsens afdelinger.  
 
Fællesledelsen kan endvidere have til formål 
- At repræsentere DUI-afdelingerne overfor 

kommunale/ offentlige myndigheder m.v. 
- At oprette nye afdelinger i bydelsområder indenfor 

fællesledelsens område. 
 
Motivation: 
At sikre fællesledelser og aktivitetsfælleskaber både kan 
være lokalt forankret og ikke. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

Linjerne 23 – 27 slettes og erstattes af ny tekst: 
 
§2: Navn og område  
Stk. 1 
Fællesledelsens navn 
DUI-LEG og VIRKE [Her indskrives fællesledelsens navn] 
er en sammenslutning af alle tilsluttede DUI-LEG og 
VIRKE afdelinger. Fællesledelsen omfatter afdelingerne 
[Her indskrives afdelingernes navne] og har evt. 
hjemsted i [her skrives geografisk afgrænsning].  
Fællesledelsen er en selvstændig økonomisk enhed 
tilknyttet Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE 
 
Motivation: 
At sikre fællesledelser og aktivitetsfælleskaber både kan 
være lokalt forankret og ikke. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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årsfællesmødets vedtagelse. Disse har ikke 59 
stemmeret.  60 
 61 
Alle medlemmer har taleret 62 
Derudover har alle medlemmer af DUI-LEG og VIRKE i 63 
fællesledelsens område adgangs- og taleret efter 64 
fællesledelsens forretningsudvalgs vedtagelser. 65 
 66 
Stk. 3 67 
Valg på årsfællesmødet 68 
På årsfællesmødet vælges et forretningsudvalg 69 
bestående af formand, kasserer, sekretær, samt 1 70 
repræsentant fra hver tilsluttet afdeling. Såfremt en 71 
afdelingsrepræsentant er forhindret i at møde, 72 
udpeger afdelingen selv en suppleant. 73 
 74 
Andre valg 75 
I landsmødeår vælges en delegeret til landsmødet. 76 
 77 
Krav om myndighed m.v. 78 
Formanden og kasserer skal være myndige og vælges 79 
på skift for 2 år ad gangen. Formand og kasserer må 80 
ikke være fra samme afdeling. Endvidere vælges 2 81 
revisorer, af hvilken én afgår hvert år. Disse skal også 82 
være myndige. 83 
 84 
Stk. 4 85 
Fuldmagt er ugyldig 86 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 87 
 88 
Stk. 5 89 
Ekstraordinært årsfællesmøde 90 
Ekstraordinært årsfællesmøde skal afholdes og 91 
indkaldes med 14 dages varsel, såfremt 92 
forretningsudvalget eller 2 af de tilsluttede afdelinger 93 
og organisationsmedlemmer finder det nødvendigt. 94 
 95 
Stk. 6 96 
Daglig ledelse 97 
Forretningsudvalget konstituerer sig selv.  98 
 99 
Stk. 7 100 
Fællesledelsens tegningsregler 101 
Med bindende virkning for fællesledelsen tegner 102 
formand og kasserer i forening fællesledelsen. Dette 103 
gælder også med hensyn til køb, salg og pantsætning 104 
af ejendom efter beslutning herom på et 105 
årsfællesmøde. 106 
 107 
Stk. 8 108 
Forretningsorden 109 
Forretningsudvalget fastsætter selv sin 110 
forretningsorden. 111 
 112 
Stk. 9 113 
Afstemningsregler 114 
Alle vedtagelser på årsfællesmødet kræver almindeligt 115 
flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Alle 116 
vedtagelser om ændringer af vedtægter, samt køb og 117 

118 

Linjerne 69 – 83 slettes og erstattes af ny tekst 
 
§ 3: Fællesmødet 
Valg på årsfællesmødet 
På årsfællesmødet vælges et forretningsudvalg 
bestående af formand, kasserer, sekretær, samt 1 
repræsentant fra hver tilsluttet afdeling.  
 
Formanden og kasserer vælges på skift for 2 år ad 
gangen. Formand og kasserer må ikke være fra samme 
afdeling. Såfremt en afdelingsrepræsentant er 
forhindret i at møde, udpeger afdelingen selv en 
suppleant. 
 
Endvidere vælges 2 revisorer, af hvilken én afgår hvert 
år.  
 
Motivation: Forslaget hænger sammen med DUF arbejde 
med 16-åriges valgret. Forslaget skal sikre, at DUI forsat 
kan få del i Tipsmidlerne 
 
Forslag 2 – linje 75 – 76 slettes: 
Andre valg  
I landsmøde år vælges en delegeret til Landsmødet 
 
Motivation: 
Fællesledelser er et samarbejdsorgan for afdelingerne.  
Fællesledelser kan dannes, hvor det giver mening – også 
på tværs af landet. Fællesledelserne er repræsenteret 
via Afdelingerne. Vedtages dette forslag, 
konsekvensrettes i øvrige vedtægter.  
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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 salg af fællesledelsens faste ejendom skal dog 119 
vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte 120 
stemmeberettigede. 121 
 122 
Stk. 10 123 
Forkøbsret 124 
Ved salg har Landsforbundet og fællesledelse 125 
forkøbsret og kan underkende salg såfremt 126 
Landsforbundet og fællesledelse ikke har fået tilbud 127 
om køb. 128 
 129 
Stk. 11 130 
Indsendelse af forslag 131 
Forslag til årsfællesmødet indsendes skriftligt til 132 
fællesledelsens formand senest 3 uger før mødets 133 
afholdelse. 134 
 135 
Stk. 12 136 
Information til amtet og Landsforbundet 137 
Beretning, regnskab samt navne og adresser på 138 
forretningsudvalget skal indsendes til Landsforbundet 139 
straks efter årsfællesmødets afholdelse. 140 
 141 
§4: Kontingent 142 
 143 
Kontingent 144 
Årsfællesmødet fastsætter kontingent til 145 
fællesledelsen for de tilsluttede afdelinger og 146 
organisationsmedlemmer. 147 
 148 
§5: Regnskab og økonomi 149 
 150 
Regnskabsåret 151 
Regnskabsåret er kalenderåret. 152 
 153 
§6: Ophævelse af fællesledelse 154 
 155 
Stk. 1 156 
Krav til ophør  157 
Fællesledelsen ophører når 2/3 af de fremmødte 158 
delegerede stemmer for ophævelsen, eller når der kun 159 
er én DU-LEG og VIRKE afdeling i kommunen. 160 
 161 
Forslag om opløsning af fællesledelsen skal fremgå af 162 
den udsendte dagsorden. 163 
 164 
Stk. 2 165 
Landsforbundet skal godkende ophævelsen 166 
Før enhver ophævelse er gyldig, skal den godkendes af 167 
Landsforbundets Hovedbestyrelse. 168 
 169 
Stk. 3 170 
Formuen ved ophævelse 171 
Ved fællesledelsens ophævelse, beslutter DUI-172 
afdelingerne, der er tilsluttet fællesledelsen, hvad 173 
fællesledelsens formue skal anvendes til indenfor DUI-174 
organisationen. 175 

176 
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Såfremt der ikke eksisterer en DUI-afdeling, der er 177 
(var) tilknyttet fællesledelsen, så tilfalder formuen og 178 
ejendele Landsforbundet. 179 
 180 
§7: Ændringer af vedtægter 181 
Ændringer af fællesledelsens vedtægter skal ske på et 182 
årsfællesmøde og skal godkendes af mindst 2/3 af de 183 
fremmødte stemmer. 184 
 185 
For at ændringer fra disse vejledende  186 
vedtægter er gældende, så skal de indsendes til 187 
Landsforbundets hovedbestyrelse efter behandlingen 188 
på årsfællesmødet. 189 


