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Ændringsforslag til vedtægter for: 1 

DUI-LEG og VIRKEs lokalafdelinger 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
Læsevejledning: 8 
Ønskes en tekst slettet, er den markeret således:  Tekst der ønskes slettet.  9 
Forslag til ny tekst, står således: Tekst der erstatter tidligere tekst, eller tilføjes.  10 
Motivation af ændringen, er markeret således: Forklaring til ønsket om at ændre teksten. 11 
 12 
Alle linjer har linjenumre, som henvises til under debatter og eventulle ændringsforslag 13 
 14 
 15 
For flere informationer om landsmødet – se http://www.dui.dk/landsmoede/ 16 
 17 
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§ 1: Formål 18 
 19 
Afdelingens formål 20 
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet 21 
børne- og ungdomsorganisation, der på 22 
arbejderbevægelsens demokratiske, socialistiske 23 
idégrundlag, har til formål: 24 
- at organisere fritidsaktiviteter for børn, unge, 25 

familier og andre voksne overalt i landet, 26 
- at udvikle børn og unge til selvstændig tænken 27 

og skaben, samt deres evner til at samarbejde 28 
og fungere med andre, 29 

- at øge børns og unges rettigheder og 30 
indflydelse, 31 

- at arbejde for lige muligheder for alle børn, 32 
unge og familier, samt at sikre børn og unge 33 
retten til beskyttelse overlast, 34 

- at udbygge solidariteten med de socialt dårligst 35 
og svagest stillede, 36 

- at organisere aktiviteter, der giver familien 37 
større samværsmuligheder og indhold i fritiden, 38 

- at arbejde for at sikre alle verdens børn ret til at 39 
leve i fred og frihed, 40 

- at udbygge respekten for, og tolerancen og 41 
solidariteten med andre mennesker, 42 

- at udbygge børns og unges kreative evner til at 43 
udtrykke sig, 44 

- at fremme fællesskabet,  45 
- at styrke samarbejde ved at organisere 46 

motionsorienterede idrætsaktiviteter som et 47 
alternativ til den eliteorienterede 48 
konkurrenceidræt, 49 

- at fremme børns og unges holdning til 50 
ligestilling 51 

- at arbejde for et samfund med politisk, 52 
økonomisk, socialt og kulturelt demokrati. 53 

- at arbejde for en samlet børnepolitik 54 
 55 
§ 2: Navn og område 56 
 57 
Afdelingens navn og hjemkommune 58 
DUI-LEG og VIRKE, [Her indskrives  59 
afdelingens navn] afdeling, der har hjemsted i [Her 60 
indskrives kommunens navn]  61 
kommune, er som selvstændig økonomisk og juridisk 62 
enhed tilknyttet Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. 63 
 64 
§ 3: Medlemskab 65 
 66 
Hvem kan optages som medlemmer? 67 
Som medlemmer kan optages personer og lokale 68 
organisationer i arbejderbevægelsen, der ønsker at 69 
arbejde for opfyldelse af formålsparagraffen, og som 70 
betaler det fastsatte kontingent.  71 
 72 
§ 4: Opgaver 73 
Afdelingens opgaver  74 



Vejledende vedtægter for afdelinger i DUI-LEG og VIRKE 2018 - 2020 

Det er afdelingens opgave at iværksætte aktiviteter i 75 
lokalområdet i overensstemmelse med DUI-LEG og 76 
VIRKEs formål samt landsmødets og 77 
hovedbestyrelsens vedtagelser. 78 
 79 
§ 5: Afdelingsmødet 80 

Stk. 1 Øverste myndighed 81 
Afdelingens øverste myndighed er afdelingsmødet, 82 
der afholdes hvert år i januar eller februar måned.  83 
 84 
Tidsfrist for indkaldelse 85 
Afdelingsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 86 
14 dages varsel med angivelse af dagsorden.  87 
 88 
Indhold på afdelingsmødet 89 
På afdelingsmødet aflægges der beretning om 90 
afdelingen og der fremlægges planer for det 91 
fremtidige arbejde. Det reviderede regnskab, 92 
bestående af driftsregnskab og status, fremlægges 93 
skriftligt til afdelingsmødets godkendelse.  94 

Stk. 2 Stemmeret 95 
Alle afdelingens medlemmer har stemmeret ved 96 
afdelingsmødet.  97 
 98 
Fuldmagt er ugyldig 99 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 100 

Stk. 3 Valg af bestyrelse og revisorer  101 
Afdelingsmødet vælger bestyrelsen, som har en 2-102 
årig valgperiode. Formanden og kassereren vælges 103 
særskilt og afgår på skift. Disse skal være myndige. 104 
Desuden vælger afdelingsmødet minimum 1 105 
bestyrelsesmedlem samt 2 revisorer, som afgår på 106 
skift. Revisorerne skal være myndige.  107 
 108 
Børne- og ungdomsrepræsentant i bestyrelsen 109 
Derudover kan vælges for en 2-årig periode 2 børne- 110 
og ungdomsrepræsentant.  111 
 112 
Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen 113 
 114 
Såfremt der er valgt medarbejderrepræsentant, skal 115 
vedkommende indgå som fuldgyldigt 116 
bestyrelsesmedlem 117 
 118 
Valg af delegeret til landsmødet 119 
Når landsmødet er indkaldt, vælges 2 delegeret 120 
hertil. 121 
 122 
Valg af suppleanter 123 
Der kan til alle tillidsposter vælges det fornødne 124 
antal suppleanter. Disse vælges for 1 år. 125 
  126 

§ 5: Afdelingsmødet 
Rettelser til stk. 3 i teksten i linjerne 104 og 107: 
 
Ny tekst: 
Afdelingsmødet vælger bestyrelsen, som har en 2-årig 
valgperiode. Formanden og kassereren vælges særskilt 
og afgår på skift. Desuden vælger afdelingsmødet 
minimum 1 bestyrelsesmedlem samt 2 revisorer, som 
afgår på skift. 
 
Motivation: 
Ændring af afdelingsvedtægterne og fællesledelser ift. 
DUF og fulde medlemsrettigheder. Forslaget hænger 
sammen med DUF arbejde med 16-åriges valgret. 
Forslaget skal sikre, at DUI forsat kan få del i 
Tipsmidlerne. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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Hvem er valgbare? 127 
Kun medlemmer, der er til stede ved afdelingsmødet 128 
eller har givet skriftligt tilsagn til afdelingsmødet, 129 
kan vælges. 130 

Stk. 4 Fastsættelse af kontingent 131 
Afdelingsmødet fastsætter afdelingskontingentet.  132 

Stk. 5 Ekstraordinært afdelingsmøde 133 
Ekstraordinært afdelingsmøde skal afholdes, såfremt 134 
bestyrelsen eller halvdelen af de stemmeberettigede 135 
medlemmer eller hovedbestyrelsen finder det 136 
nødvendigt. 137 
 138 
Varsling af ekstraordinært afdelingsmøde 139 
Ekstraordinært afdelingsmøde skal indkaldes med 140 
mindst 14 dages varsel med angivelse af motiveret 141 
dagsorden.  142 
 143 
Adgang til ekstraordinært afdelingsmøde 144 
Adgang til det ekstraordinære afdelingsmøde er 145 
betinget af, at man ikke skylder kontingent. 146 
 147 
§ 6: Afdelingsbestyrelsen 148 
Stk. 1 Bestyrelsens opgaver 149 
Bestyrelsen varetager afdelings daglige arbejde og 150 
sikre at alle de administrative deadlines over for bl.a. 151 
landsforbundet og kommunen bliver overholdt  152 
 153 
Stk. 2 Afdelingens tegningsregler 154 
Med bindende virkning for afdelingen tegner 155 
formand og kasserer i forening afdelingen. Dette 156 
gælder også med hensyn til køb, salg og pantsætning 157 
af ejendom efter beslutning herom på et 158 
afdelingsmøde. Bestyrelsen kan give 159 
afdelingskassereren eneprokura til HomeBank. 160 
 161 
Stk. 3 Afstemningsregler 162 
For alle vedtagelser på afdelingsmødet, med 163 
undtagelse af vedtægtsændringer, kræves simpelt 164 
flertal. Ændringer af vedtægter kræver 2/3 flertal af 165 
de fremmødte stemmer. 166 
 167 
Stk. 4 Information til Forbundskontoret 168 
Efter afdelingsmødets afholdelse skal bestyrelsen 169 
indsende beretning, godkendt regnskab, samt navne 170 
og adresser på bestyrelsen til Landsforbundet. 171 
 172 
Stk. 5 Kassererens opgaver 173 
Det er kassererens ansvar at holde bestyrelsen 174 
løbende orienteret om regnskab, samt udarbejde et 175 
skriftligt regnskab, bestående af driftsregnskab og 176 
status til afdelingsmødet. Herudover er det 177 
kassererens ansvar at indsende 178 
medlemsindberetning og materialer til 179 
 Landsforbundets afdelingsarkiv efter 180 
hovedbestyrelsens beslutninger herom. 181 
  182 

§6 stk 1. Bestyrelsens opgaver  
Tilføjelse ved linje 159 
Afdelingsbestyrelsen bemyndiges til at udpege den 
eller de personer, som ”hver for sig” kan hæve på 
afdelingens konti og anvende elektroniske baserede 
løsninger 
 
Motivation: 
Uden denne specifikation er de ikke muligt for 
afdelingerne at anvende kreditkort og elektroniske 
løsninger som netbank 
 
Forslagsstiller: DUI Struer Afdeling 
 
Stk. 4 Information til Forbundskontoret  
Tilføjelse efter linje 171: 
Deadline for indsendelse er senest den 1. april.  
 
Motivation:  
præcisering af deadline, så det bliver nemmere for 
organisationen at have den nødvendige dokumentation. 
 
Forslagsstiller: DUI Struer Afdeling 
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Stk. 6 Forretningsorden 183 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 184 

Stk. 7 Medarbejderkort 185 
Samtlige bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 15 år, 186 
skal udstyres med Landsforbundets 187 
medarbejderkort. 188 
 189 
§ 7: Den pædagogiske virksomhed 190 
 191 
Stk. 1 Medarbejdere 192 
Afdelingens pædagogiske virksomhed bestrides 193 
under ansvar over for bestyrelsen af medlemmer, 194 
der ligeledes udstyres med Landsforbundets 195 
medarbejderkort og har en godkendt børneattest. 196 
Landsforbundet har overblik over hvilke regler der er 197 
for at kunne blive medarbejder i en afdeling, med 198 
hensyn til forsikring, medarbejderkort og 199 
børneattester. Se Landsforbundets vedtægter.  200 
 201 
Stk. 2 Medarbejderrepræsentant til bestyrelsen 202 
Afdelingens medarbejdere kan af sin midte vælge en 203 
repræsentant til bestyrelsen for 1 år 204 
 205 
§ 8: Uddannelse 206 
Uddannelsesplan for medarbejdere 207 
Afdelingen er ansvarlig for, at medarbejderne 208 
gennemgår et uddannelsesforløb, i 209 
overensstemmelse med den af hovedbestyrelsen 210 
vedtagne kursusstruktur, samt forpligtet til at yde 211 
økonomisk støtte og opmuntring. 212 
 213 
§ 9: Hytter og grunde 214 

Stk. 1 Disposition af ejendomme og grunde 215 
Afdelingen disponerer selv med hensyn til salg, køb 216 
eller langvarige lejemål. 217 
 218 
Information til Landsforbundet 219 
Landsforbundet skal orienteres om afdelingens 220 
dispositioner. 221 

Stk. 2 Afdelingen hæfter alene 222 
Kun afdelingen hæfter økonomisk og juridisk for 223 
egne dispositioner.  224 
Forkøbsret 225 
Ved salg har Landsforbundet forkøbsret, og kan 226 
underkende salg, såfremt Landsforbundet ikke har 227 
fået tilbud om køb. 228 
 229 
§ 10: Selvejende institutioner 230 
 231 
Landsforbundet skal godkende disses vedtægter 232 
Hvor der i forbindelse med en afdeling oprettes en 233 
selvejende institution, skal love for denne og senere 234 
ændringer godkendes af Landsforbundets 235 
hovedbestyrelse. 236 
  237 
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§ 11: Fællesledelser 238 
 239 
Fællesledelse 240 
Afdelingen kan beslutte at indgå i fællesledelsen, 241 
såfremt der er oprettet en sådan. Beslutning om at 242 
indgå skal træffes på et afdelingsårsmøde. 243 

244 

§ 11: Fællesledelser 
 
Linje 241 og delvis 242 slettes og ændres til: 
Afdelingen kan beslutte at indgå i en fællesledelse. 
 
Motivation: 
Fællesledelser skal fremadrettet ses som fællesskaber 
hvor det giver mening. Vi har allerede fællesledelser der 
bryder det kommunale skel. Fællesledelser skal i øget 
grad være aktivitetsfælleskaber. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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§ 12: Regnskab og økonomi 245 
 246 
Regnskabsåret 247 
Regnskabsåret er kalenderåret. 248 
 249 
§ 13: Ophævelse 250 
 251 
Hvis en afdeling ønskes ophævet, skal det ske ved et 252 
ordinært eller ekstraordinært afdelingsmøde. 253 
Indkaldelse til afdelingsmødet skal ske med mindst 254 
14 dages varsel med en motiveret dagsorden, hvor 255 
ophævelsen fremgår. 256 
 257 
Fællesledelsen og formandskabet skal informeres 258 
om ophævelse af afdelingen før indkaldelse 259 
udsendes. 260 

Hvis en afdeling ligger stille eller ophæves, overføres 261 
dens ejendomme og værdier til fællesledelsen, 262 
såfremt afdelingen er tilsluttet en fællesledelse. 263 
Fællesledelsen kan umiddelbart disponere over 264 
ejendelene. Hvor en fællesledelse ikke findes, 265 
overføres ejendelene til Landsforbundet. 266 

Fællesledelsen/landsforbundet skal forvalte 267 
værdierne i 2 år. 268 
 269 
Såfremt der efter 2 års forløb ikke er oprettet en ny 270 
afdeling, disponerer landsforbundet over 271 
ejendelene. Landsforbundet kan dog umiddelbart 272 
disponere over ejendele, der er direkte tabsgivende. 273 
 274 
§ 14: Ændringer 275 
 276 
Krav for ændringer af afdelingens vedtægter 277 
Ændringer af afdelingens vedtægter skal ske på et 278 
afdelingsmøde og skal godkendes af mindst 2/3 af 279 
de fremmødte stemmer. 280 
 281 
Ændringer skal indsendes til Landsforbundets 282 
hovedbestyrelse 283 
For at ændringer fra disse vejledende vedtægter er 284 
gældende, så skal de indsendes til landsforbundets 285 
hovedbestyrelse efter behandling på 286 
afdelingsmødet. 287 
 288 
Afdelingen skal behandle ændringer i Vejledende 289 
vedtægter fra landsmødet 290 
Afdelingen er forpligtet til at behandle Landsmødets 291 
ændringer i vejledende vedtægter for afdelinger på 292 
det førstkommende årsmøde efter et landsmøde. 293 
 294 

§ 13: Ophævelse 
 
Efter linje 210 - ændres til: 
Værdierne skal forvaltes i 2 år. Såfremt der efter 2 års 
forløb ikke er oprettet en ny afdeling, disponerer de over 
ejendelene. De kan dog umiddelbart disponere over 
ejendele, der er direkte tabsgivende. 
 
Motivation: 
For aktivitetsfællesskaber, giver det måske ikke mening at 
dele værdier ved ophør. For de kommunale fællesledelser er 
det muligt, at lade værdierne blive lokalt 
 
Forslagsstiller: hovedbestyrelsen  
 


