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Læsevejledning: 
Ønskes en tekst slettet, er den markeret således:  Tekst der ønskes slettet.  
Forslag til ny tekst, står således: Tekst der erstatter tidligere tekst, eller tilføjes.  
Motivation af ændringen, er markeret således: Forklaring til ønsket om at ændre teksten. 
 
Alle linjer har linjenumre, som henvises til under debatter og eventulle ændringsforslag 
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§ 1: Landsforbundets formål 1 
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig idébetonet børne- 2 
og ungdomsorganisation, der på arbejderbevægelsens 3 
demokratiske, socialistiske idégrundlag, har til formål: 4 
- at organisere fritidsaktiviteter for børn, unge, 5 

familier og andre voksne overalt i landet, 6 
- at udvikle børn og unge til selvstændig tænken og 7 

skaben, samt deres evner til at samarbejde og 8 
fungere med andre, 9 

- at øge børns og unges rettigheder og indflydelse, 10 
- at arbejde for lige muligheder for alle børn, unge 11 

og familier, samt at sikre børn og unge retten til 12 
beskyttelse overlast, 13 

- at udbygge solidariteten med de socialt dårligst og 14 
svagest stillede, 15 

- at organisere aktiviteter, der giver familien større 16 
samværsmuligheder og indhold i fritiden, 17 

- at arbejde for at sikre alle verdens børn ret til at 18 
leve i fred og frihed, 19 

- at udbygge respekten for, og tolerancen og 20 
solidariteten med andre mennesker, 21 

- at udbygge børns og unges kreative evner til at 22 
udtrykke sig, 23 

- at fremme fællesskabet,  24 
- at styrke samarbejde ved at organisere 25 

motionsorienterede idrætsaktiviteter som et 26 
alternativ til den eliteorienterede 27 
konkurrenceidræt, 28 

- at fremme børns og unges holdning til ligestilling 29 
- at arbejde for et samfund med politisk, 30 

økonomisk, socialt og kulturelt demokrati. 31 
- at arbejde for en samlet børnepolitik 32 
 33 
§ 2: Logo  34 
"De dansende børn"  35 
Det eneste officielle bomærke for organisationen DUI-36 
LEG og VIRKE er "De dansende Børn".  37 
 38 
§ 3: Landsforbundets opbygning 39 
 40 
Stk. 1 Opbygning 41 
Landsforbundet DUI – LEG og VIRKE består af: 42 

• Afdelinger 43 
• Fællesledelser 44 
• Medlemmer 45 

 46 
Stk. 2 – Fællesledelser 47 
Hvis der kan opnås lokal enighed, kan der oprettes 48 
fællesledelser. 49 
 50 
Stk. 3 51 
Landsforbundet skal godkende enheder 52 
Alle organisatoriske enheder, der ønsker at være en 53 
del af DUI-LEG og VIRKE, ved direkte eller indirekte 54 
tilknytning, skal godkendes af Hovedbestyrelsen og er 55 
forpligtet til at indsende regnskab og referat, 56 
godkendt på deres årsmøde/generalforsamling.  57 

58 

	

§ 3: Landsforbundets opbygning 
Linje 48 og 49 ændres til: 
 
Stk. 2 – Fællesledelser 
Hvis der kan opnås enighed mellem en eller flere 
afdelinger, kan der oprettes fællesledelser. 
 
Motivation: 
Sikre muligheden for at afdelingerne kan indgå i, for 
dem, relevante fællesledelse. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

§ 1: Landsforbundets formål 
Følgende forslag er indsat af DUI Avedøre, som indstiller 
til landsmødet at tage stilling til: 
 
Navneskift fra Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE til at 
hedder Landsforbundet DUI 
 
Motivation: 
Hvis Landsmødet ønsker at støtte forslaget, så har vi et 
tillægsforslag, der går på, at vi skal have skabt en 
fortælling om, hvad DUI står for. Det betyder, at vi skal 
have sat gang i en proces, hvor vi får forklaret 
enkelt og simpelt med de tre bogstaver D U og I, hvilken 
organisation vi er. 
 
Forslagsstiller: DUI Avedøre Afdelingen 
 
Redaktionel kommentar: i vedtægterne står 
organisationens navn ikke selvstændigt præciseret. 
Første gang navnet fremkommer er i 
formålsparagraffen, og ændringsforslaget er derfor 
medtaget her, og vil ved vedtagelse blive 
konsekvensrettet i alle sæt vedtægter (vejledende for 
afdelinger og fællesledelser samt landsforbund) 
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Venneforeninger der er etableret efter landsmødet 59 
2012 er pligtig til at tilhøre Landsforeningen DUI-LEG 60 
og VIRKEs Venner.   61 
 62 
Stk. 4 Oprettelse af afdelinger  63 
Afdelinger kan oprettes geografisk og/eller aktivitets- 64 
og aldersmæssigt.    65 
 66 
Stk. 5 Organisationsmedlemmer 67 
Organisationer i arbejderbevægelsen kan tilslutte sig 68 
som organisationsmedlemmer. 69 
 70 
§ 4: Landsmødet 71 
 72 
Stk. 1 Øverste myndighed 73 
Landsmødet er øverste myndighed for hele 74 
organisationen DUI-LEG og VIRKE. 75 
 76 
Stk. 2 Delegerede til landsmødet 77 
Landsmødet består af hovedbestyrelsen og 2 78 
delegerede fra hver afdeling, 1 delegeret fra hver 79 
fællesledelse. Alle disse har stemmeret. De kritiske 80 
revisorer kan deltage uden stemmeret. Vedtægter for 81 
fællesledelser forbliver uændret 82 
 83 
Stk. 3 Gælden skal være betalt 84 
Al materiale til afdelingsarkivet skal være indsendt, al 85 
gæld til landsforbundet stiftet før d. 31.12 året før 86 
landsmødets afholdelse, skal være betalt til 87 
landsforbundet for at delegerede kan godkendes. 88 
 89 
Stk. 4 Landsmødets indhold  90 
Landsmødet godkender beretning for den forløbne 91 
landsmødeperiode.  92 
Landsmødet vedtager vedtægter, målprogram, 93 
retningslinjer for samt fastsætter 94 
minimumskontingent for DUI-LEG og VIRKE i den 95 
kommende landsmødeperiode. 96 
 97 
Tidsfrist for indsendelse af forslag  98 
Hvis hovedbestyrelsen har forslag, der ønskes 99 
behandlet af landsmødet, skal disse være 100 
Landsforbundet i hænde, så de kan udsendes til 101 
afdelinger senest 6 måneder før det ordinære 102 
landsmøde. Hvis afdelingerne har forslag, der ønskes 103 
behandlet af landsmødet, skal disse være 104 
Landsforbundet i hænde senest 4 måneder før 105 
landsmødet.   106 
 107 
Tidsfrist for udsendelse af forslag  108 
Indkomne forslag fra hovedbestyrelsen udsendes 109 
senest 6 måneder før de ordinære landsmøder. 110 
Indkomne forslag fra afdelingerne udsendes senest 2 111 
måneder før landsmødet.    112 
 113 
Fremsættelse af ændringsforslag  114 
Eventuelle ændringsforslag fra afdelingerne eller 115 
hovedbestyrelsen skal være landsforbundet i hænde 116 
senest 4 uger før landsmødets start. 117 

118 

§ 4: Landsmødet 
Linje 81 og 82 ændres til 
 
Stk. 2 Delegerede til landsmødet 
Landsmødet består af hovedbestyrelsen og 2 
delegerede fra hver afdeling. Alle disse har stemmeret. 
De kritiske revisorer kan deltage uden stemmeret. 
 
Motivation: 
Ved at fællesledelse går på tværs af organisationen og 
kan vokse i antal, vil forholdet mellem afdelingers 
repræsentation ved Landsmødet, kunne skævvrides, ved 
at give fællesledelser stemmeret. 
 
Forslagsstiller: hovedbestyrelsen 
 

FORSLAG 2: 
Ny tekst 
 
§ 4: Landsmødet stk. 3 
Al materiale for hele landsmødeperioden skal være 
indsendt rettidigt og al gæld til Landsforbundet stiftet 
før d. 31.12 året før landsmødets afholdelse, skal være 
betalt til Landsforbundet for at delegerede kan 
godkendes. 
 
Motivation: 
Vi vil med forslaget gerne sikre, at Landsforbundet har 
de fornødne materialer til afdelingsarkivet i hænde så 
betids, så det er muligt at få afsluttet medlems-
indberetninger i forbindelse med revisionens 
gennemgang og så diverse tilskud kan blive søgt i rette 
tid. 
 
Forslagsstiller: DUI Avedøre afdeling 

FORSLAG 1: 
Linje 85 til 88 slettes og ændres til: 
 
§ 4: Landsmødet stk. 3 
Al materiale til afdelingsarkivet skal være indsendt, al 
gæld til landsforbundet stiftet før d. 31.12 året før 
landsmødets afholdelse, skal være betalt til 
landsforbundet for at delegerede kan godkendes  
senest den 1. april i landsmødeåret. 
 
Motivation: som det er nu, er der ikke en deadline for 
hvornår alt materiale er indsendt. Det er det vi gerne vil 
ændre med dette forslag 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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Afstemningsregler 119 

Til alle vedtagelser på landsmødet kræves almindeligt 120 
flertal, og at mindst halvdelen af de fremmødte 121 
stemmeberettigede deltager i afstemningen. 122 
Ændringer af vedtægter kræver dog, at mindst 2/3 af 123 
landsmødets fremmødte, stemmeberettigede 124 
stemmer for forslaget.  125 
 126 
Landsmødets forretningsorden 127 
Landsmødet fastsætter sin egen forretningsorden. 128 
 129 
Stk. 5 Valg på landsmødet 130 
På landsmødet vælges forbundsformand,  131 
2 næstformænd, 10 hovedbestyrelsesmedlemmer og 3 132 
suppleanter samt 2 kritiske revisorer. Disse skal være 133 
myndige og medlemmer af DUI-LEG og VIRKE. 134 
Hovedbestyrelsens sammensætning skal tilstræbes at 135 
have en køns, alders og geografisk bredde.  136 
 137 
Afgang i perioden  138 

I tilfælde af forbundsformandens eller en af 139 
næstformændenes afgang i landsmødeperioden skal 140 
fællesledelserne og afdelingerne informeres om dette 141 
inden for en uge. Hovedbestyrelsen vurdere om der 142 
skal konstitueres en midlertidig erstatning frem til 143 
næste landsmøde eller om der skal indkaldes til 144 
ekstraordinært landsmøde.  145 

I tilfælde af formandens, en af næstformændenes eller 146 
HB-medlemmernes afgang i landsmødeperioden, skal 147 
afdelingerne med mindst 1 måneds varsel have 148 
mulighed for at indstille kandidater.    149 
 150 
Valg af revisionsfirma  151 
Landsmødet vælger et statsautoriseret revisionsfirma.    152 

Hvem er valgbare? 153 
Kun medlemmer, der er til stede ved landsmødet, eller 154 
som har givet skriftligt tilsagn til landsmødet, kan 155 
vælges. Alle valg gælder for hele landsmødeperioden. 156 

Stk. 6 Indvarsling af landsmødet 157 
Landsmødet er kun gyldigt, såfremt det er indvarslet 158 
senest den 1. november før landsmødeåret. Ordinært 159 
landsmøde afholdes hvert 2. år. 160 
 161 
Stk. 7 Ekstraordinært landsmøde 162 
Ekstraordinært landsmøde skal afholdes såfremt 163 
hovedbestyrelsen eller 1/3 af afdelingerne finder det 164 
nødvendigt. 165 
 166 
Motiveret dagsorden og indkaldelse 167 
Anmodning herom skal fremsættes skriftligt og 168 
indeholde forslag til motiveret dagsorden. 169 
Ekstraordinært landsmøde skal indkaldes  170 

171 

Rettelse i linje 134: 
 
§ 4: Landsmøde  
 
St. 5. Valg på landsmødet  
På landsmødet vælges forbundsformand, 2 
næstformand og 10 hovedbestyrelsesmedlemmer og 3 
suppleanter samt 2 kritiske revisorer. Disse skal være 
medlemmer af DUI-LEG og VIRKE. Hovedbestyrelsens 
sammensætning skal tilstræbes at have en køns, alders 
og geografisk bredde. 
 
Motivation: 
Ændring af vedtægterne ift. DUF 
Forslaget hænger sammen med DUF arbejde med 16-
åriges valgret. Forslaget skal sikre, at DUI forsat kan få 
del i Tipsmidlerne. 

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

Linjerne 99 – 112 tilpasses med nye frister : 
 
§ 4: Landsmøde stk. 4 
 
Tidsfrist for indsendelse af forslag  
Hovedbestyrelsen: senest 4 måneder før landsmødet 
Afdelinger senest 2 måneder før landsmødet 
 
Tidsfrister for udsendelse af forslag 
6 måneder ændres til 4 måneder 
 
Motivation for alle deadline spørgsmålene: den nye 
teknologi muliggør en hurtigere deling af forslag 
(eksempelvis på hjemmesider mm), derfor skal der ikke 
være så lang tid mellem til det formelle. 
 
Forslagsstiller: DUI Struer Afdeling 

Linjerne 158 – 159 slettes og erstattes af ny tekst: 
 
§ 4: Landsmøde  
Stk. 6 Indvarsling af landsmødet 
 
Landsmødet er kun gyldigt, såfremt det er indvarslet 
senest 6 mdr. før mødets afholdelse. 
 
Motivation: Når vores møder ikke er bundet til et 
bestemt halvår, bliver det meget rigidt, at der er en 
bestemt dato. 
 
Forslagsstiller: DUI Struer Afdeling 
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senest 1 måned efter forslag til motiveret dagsorden 172 
er modtaget. 173 
Ekstraordinært Landsmøde skal indkaldes med mindst 174 
1 måneds varsel. 175 
 176 
Stk. 8 Offentlig adgang til landsmødet 177 
Landsmødet er offentligt efter hovedbestyrelsens 178 
nærmere bestemmelser. Alle medlemmer af DUI-LEG 179 
og VIRKE har adgangs- og taleret efter 180 
hovedbestyrelsens regler. 181 
 182 
§ 5: Hovedbestyrelsen 183 
 184 
Stk. 1 Hovedbestyrelsens sammensætning 185 
Hovedbestyrelsen, der er DUI-LEG og VIRKEs øverste 186 
myndighed mellem landsmøderne, består af 187 
formandsskabet og 10 HB-medlemmer valgt på 188 
landsmødet, samt formanden og et medlem for 189 
Landsungdomsudvalget.   190 
 191 
Stk. 2 Afholdelse af hovedbestyrelsesmøder 192 
Der afholdes ordinært hovedbestyrelsesmøde mindst 193 
6 gange årligt. 194 
 195 
Stk. 3 LBU og Hovedbestyrelsen 196 
LandsBørneUdvalget kan til enhver tid kræve besøge 197 
af repræsentanter fra hovedbestyrelsen på et af deres 198 
udvalgsmøder. 199 

Ligeledes kan Landsbørneudvalget til enhver tid kræve 200 
deltagelse og taletid til et af hovedbestyrelsens 201 
møder. 202 
 203 
Stk. 4 Hovedbestyrelsens opgaver 204 
Hovedbestyrelsen behandler regnskab og budget, 205 
holder kontakt til siddende udvalg samt godkender 206 
arbejdsplanen for Landsforbundets aktiviteter efter de 207 
af landsmødet vedtagne overordnede retningslinjer.  208 

Stk. 5 Ansættelse af personale 209 
Hovedbestyrelsen ansætter Landsforbundets daglige 210 
ledelse. Hovedbestyrelsen fastsætter de overordnede 211 
arbejds- og indsatsområder på Forbundskontoret.  212 
 213 
Formandskabet ansætter kontorets øvrige personale. 214 
Forbundssekretæren er den daglige ansvarlige leder af 215 
Forbundskontoret.  216 
 217 
Stk. 6 Hovedbestyrelsens forretningsorden 218 
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 219 
 220 
Stk. 7 Børneudvalg og ungdomsudvalg 221 
Landsbørneudvalget 222 
Der vælges et landsbørneudvalg af og blandt de 6 - 13 223 
årige, med det formål, at skabe aktiviteter for børnene 224 
i denne aldersgruppe. Udvalget sammensættes 225 
således:  226 
 227 
Landsbørneudvalget består af udvalgsformanden og 9 228 
medlemmer der er valgt geografisk bredt. Formanden 229 

230 

Linjerne 223 – 225 slettes og erstattes med ny tekst  
 
Ændringsforlag til og ungdomsudvalg 
Landsbørneudvalget 
§5 stk. 7 
 
Ændres til: 
- Der vælges et landsbørneudvalg af de 6-14 årige 
blandt de 6-14 årige, med det formål, at skabe 
aktiviteter for børnene i aldersgruppen 6-14 år. 
 
Motivation:  
Der er et ønske fra børn og unge i organisationen om at 
skabe en glidende overgang mellem de 2 udvalgs 
aktiviteter. Ved at havde en overgangsperiode imellem 
aldersgrupperne. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen på vegne af 
LandsUngdomsUdvalget og LandsBørneUdvalget 

Linjerne 189 - 190 slettes og erstattes med ny tekst  
 
Ændringsforslag til Hovedbestyrelsens 
sammensætning: 
 
§5: Hovedbestyrelsen Stk. 1 
Hovedbestyrelsen, der er DUI-LEG og VIRKEs øverste 
myndighed mellem landsmøderne, består af 
formandskabet og 10 Hovedbestyrelses medlemmer 
valgt på landsmødet, samt 2 repræsentanter fra 
LandsUngdomsUdvalget. 
 
Motivation:  
For at sikrer en fuld repræsentation i Hovedbestyrelsen 
for LandsUngdomsUdvalget. Stilles hermed et forslag om 
at ændrer paragraffen således at det er 2 
repræsentanter for LandsUngdomsUdvalget og en 
formand og en repræsentant fra udvalget 
På denne måde sikres fuld repræsentation fra 
LandsUngdomsUdvalget.  
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen på vegne af 
LandsUngdomsUdvalget og LandsBørneUdvalget 
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vælges af hovedbestyrelsen for en 1-årig periode, 231 
efter indstilling fra Landsbørneudvalget. 232 
Medlemmerne vælges på skift for en to-årig periode.  233 
 234 
Landsbørneudvalgets forretningsorden 235 
Udvalget arbejder efter en forretningsorden vedtaget 236 
af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 237 
landsbørneudvalget. 238 
 239 
LandsUngdomsUdvalg 240 
Der vælges et landsungdomsudvalg af og blandt de 14 241 
- 22 årige, med det formål, at skabe aktiviteter for de 242 
unge i denne aldersgruppe. Medlemmerne vælges på 243 
skift for en to-årig periode. 244 
 245 
Udvalget sammensættes således: 246 
Landsungdomsudvalget består af udvalgsformanden 247 
og 9 medlemmer, der er valgt geografisk bredt. 248 
Formanden vælges af hovedbestyrelsen for en 1-årig 249 
periode, efter indstilling fra Landsungdomsudvalget 250 
 251 
Landsungdomsudvalgets forretningsorden  252 
Udvalget arbejder efter en forretningsorden vedtaget 253 
af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 254 
landsungdomsudvalget. 255 
 256 
Landsungdomsudvalgets forretningsorden 257 
Udvalget arbejder efter en forretningsorden vedtaget 258 
af hovedbestyrelsen efter indstilling fra 259 
landsungdomsudvalget. 260 
 261 
 262 
Stk. 8 Andre udvalg 263 
Hovedbestyrelsen nedsætter herudover andre udvalg 264 
til at opfylde de arbejdsplaner, som landsmødet og 265 
hovedbestyrelsen vedtager. Udvalgene organiserer i 266 
øvrigt selv deres virksomhed. 267 
 268 
Stk. 9 Landsforbundets repræsentationer 269 
Hovedbestyrelsen udpeger Landsforbundets 270 
repræsentanter i organisationer, institutioner, 271 
virksomheder m.v., såvel internt som eksternt. 272 
 273 
Stk. 10 274 
Ansvarlig for uddannelsesvirksomheden 275 
Hovedbestyrelsen er hovedansvarlig for, at der 276 
gennemføres en uddannelsesvirksomhed for 277 
medarbejdere, og medvirker desuden til løsning af 278 
lokale forhold for de forskellige enheder. 279 
 280 
§ 6: FORMANDSSKABET  281 
Stk. 1 Formandsskabets sammensætning   282 
Formandsskabet består af forbundsformanden og 2 283 
næstformænd, der vælges af landsmødet.   284 
 285 
Stk. 2 Ledelsen af Landsforbundet  286 
Under ansvar over for hovedbestyrelsen varetager 287 
Formandsskabet Landsforbundets daglige ledelse. 288 

289 

Linjerne 241 – 243 slettes og erstattes med ny tekst 
 
Ændringsforlag til LandsUngdomsUdvalg 
§ 5 stk 7 
 
Ændres til: 
Der vælges et landungdomsudvalg af de 13-25-årige 
blandt de 13-25 årige, med det formål, at skabe 
aktiviteter for børnene i aldersgruppen 13-25 år. 
 
Motivation: 
Der er et ønske fra børn og unge i organisationen om at 
skabe en glidende overgang mellem de 2 udvalgs 
aktiviteter. Ved at havde en overgangsperiode imellem 
aldersgrupperne, samt styrke fremtidige samarbejde.  
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen på vegne af 
LandsUngdomsUdvalget og LandsBørneUdvalget 

Følgetekst fra LUU: 
LandsUngdomsUdvalget’s ønske er, at ændre aldersgruppen fra 14-22 
år til 13-25 år. På denne måde vil vi kunne fastholde den ældre del af 
ungdommen i DUI-LEG og VIRKE. Der ses en tendens til at der skabes 
stærke relationer, hvilket vi er meget stolte af, desværre falder der 
ofte en stor del af den ældre ungdom fra når den ældste bliver for 
gammel til at være en del af aldersgruppen.  
 
Vi ønsker en større kontinuitet blandt deltager og udvalgs 
sammensætning hvor de erfarne og den ældre ungdom oplærer og 
støtter den nye ungdom i organisationsarbejdet.  
 
Da dette er et helt nyt koncept, er det vigtigt for os at dette er en 
proces hvor der løbene evalueres for at se om den ønskede effekt 
opnås og at der derved vil skabes en større stabilitet af deltager i 
udvalgs aktiviteterne på begge områder. Vi tror på dette ville øge 
medlems fastholdes i hele organisationen. Der vil skabes relationer på 
et større aldersspænd, som vil være med til at udvikle organisationen 
og samarbejdet på tværs, gennem tid. 
 
Visioner for vedtægtsændringer i LandsBørneUdvalget og 
LandsUngdomsUdvalget: 
 
I samarbejde mellem LandsUngdomsUdvalget og Landsbørneudvalget 
er der skabt visioner om at styrke overgangen fra landsbørneudvalget 
til LandsUngdomsUdvalget.   
 
Der er et ønske fra børn og unge i organisationen om at skabe en 
glidende overgang mellem de 2 udvalgs aktiviteter. Ved at havde en 
overgangsperiode i mellem aldersgrupperne mener vi: 
 
- at man vil kunne få flere med, i overgangen, da man i denne periode 
er splittet mellem venner i de 2 udvalg  
 
- at skiftet fra børene aldersgruppen kan få at skabe nye relationer og 
bekendtskaber i ungdoms aldersgruppen. 
 
Der skal altid ligge en vurdering fra afdelingerne i forhold til deltagelse 
i udvalgsaktivisterne.  
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Formandsskabets forretningsorden 290 
Formandsskabet fastsætter selv sin forretningsorden, 291 
der fremlægges i hovedbestyrelsen.  292 
  293 
Stk. 3 Landsforbundets tegningsregler  294 
Med bindende virkning for Landsforbundet tegner 295 
forbundsformand og en næstformand i forening 296 
organisationen. Dette gælder også med hensyn til køb, 297 
salg og pantsætning af ejendomme efter en 298 
hovedbestyrelsesbeslutning herom. 299 
 300 
§ 7: Medlemskab og kontingent 301 
 302 
Stk. 1 Optagelse af medlemmer  303 
Som medlemmer kan optages alle personer og lokale 304 
organisationer i arbejderbevægelsen, der ønsker at 305 
arbejde for opfyldelse af formålsparagraffen, og som 306 
betaler det fastsatte kontingent. Enkeltpersoner 307 
optages i afdelinger og fællesledelser.   308 
 309 
Stk. 2 Optagelse af organisationsmedlemmer 310 
Landsdækkende og regionale 311 
organisationsmedlemmer tilsluttes Landsforbundet. 312 
Lokale organisationsmedlemmer tilsluttes afdelingen.  313 
 314 
Hvis der ikke forefindes en afdeling, tilknyttes lokale 315 
organisationsmedlemmer Landsforbundet.   316 
 317 
Stk. 3 Minimumskontingent 318 
Minimumskontingent til Landsforbundet fastsættes af 319 
landsmødet for den kommende landsmødeperiode, 320 
ligesom landsmødet fastsætter vejledende kontingent 321 
for afdelingerne. 322 
 323 
Stk. 4 Underkendelse af medlemskab 324 
Hovedbestyrelsen kan på given foranledning 325 
underkende ethvert medlems- og med- 326 
arbejderskab. For enhver underkendelse af medlems- 327 
og ulønnet frivilligt medarbejderskab kan afgørelsen 328 
indankes til landsmødet. 329 
 330 
§ 9: Medarbejderforhold 331 
 332 
Udstedelse af medarbejderkort 333 
Landsforbundet udsteder medarbejderkort inklusiv 334 
forsikring til alle organisationens frivillige 335 
medarbejdere, når disse er tjekket i Det Centrale 336 
Kriminalregister hos Rigspolitiet.  337 
Medarbejdere tjekkes mindst en gang i hver 338 
landsmødeperiode. 339 
 340 
Herudover udgiver Landsforbundet 341 
medarbejderinformation eller tidsskrift, samt sikrer 342 
uddannelsestilbud til organisationens medlemmer. 343 
 344 
§ 10: Økonomiske dispositioner 345 
 346 
Hæftelse for økonomiske dispositioner 347 

348 

Efter linje 299 – tilføjelse: 
 
§6, stk. 3 
Hovedbestyrelsen bemyndiges til at udpege den eller 
de personer, som "hver for sig" kan hæve på 
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs konti, som anvende 
elektroniske baserede løsninger. 
 
Motivation: 
Uden denne specifikation er det ikke muligt for 
forbundet at anvende kreditkort og elektroniske 
løsninger som netbank. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

Tekst i linje 308 slettes: 
 
§ 7: Medlemskab og kontingent 
Stk. 1 Optagelse af medlemmer  
 
Ændres til: 
Som medlemmer kan optages alle personer og lokale 
organisationer i arbejderbevægelsen, der ønsker at 
arbejde for opfyldelse af formålsparagraffen, og som 
betaler det fastsatte kontingent. Enkeltpersoner optages 
i afdelingerne.  
 
Motivation: 
Afdelingerne har medlemmerne, Fællesledelserne er til 
for afdelingerne. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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Ved køb af fast ejendom og andre økonomiske 349 
dispositioner, hæfter Landsforbundet DUI-LEG og 350 
VIRKER kun for de beslutninger, der træffes af 351 
Landsforbundets hovedbestyrelse under hensyntagen 352 
til §6, stk. 3 og 4. 353 
 354 
Lokalenheder hæfter selv 355 
Alle lokale enheders økonomiske dispositioner 356 
påhviler økonomisk og juridisk disse enheders 357 
respektive kompetente forsamlingers beslutninger. 358 
 359 
§ 11: Regnskab 360 
 361 
Stk. 1 Regnskabsår 362 
Regnskabsåret er kalenderåret. 363 
 364 
Stk. 2 Bankforbindelse 365 
Landsforbundets hovedbankforbindelse er 366 
Arbejdernes Landsbank. 367 
 368 
§ 12: Ændring af vedtægter 369 
 370 
Krav til ændring af vedtægterne 371 
Ændring af Landsforbundets vedtægter skal ske på et 372 
landsmøde og skal godkendes af mindst 2/3 af 373 
landsmødets fremmødte stemmeberettigede 374 
medlemmer. 375 
 376 
§ 13: Organisationens ophør 377 
 378 
Ophør 379 
I tilfælde af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE’s ophør 380 
skal organisationens aktiver overdrages til eventuelle 381 
resterende afdelinger eller fællesledelser fordelt i 382 
forhold til antal medlemmer under 30 år, ved 383 
medlemsopgørelsen året før landsmødets afholdelse. 384 
 385 
Er der ingen afdelinger tilbage skal organisationens 386 
aktiver overdrages til anden børne- og 387 
ungdomsvirksomhed, uddannelsesformål eller andet 388 
almennyttigt formål inden for arbejderbevægelsen 389 
efter landsmødets beslutning.   390 
 391 
Der skal 2 landsmøder til 392 
Vedtagelse af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs 393 
ophør skal for at være gyldigt træffes på 2 på 394 
hinanden følgende lands- 395 
møder. 396 

Tekst i linje 382 slettes og ”medlemsopgørelse” indføjes 
i linje 384 
 
 
§ 13: Organisationens ophør 
 
Ophør 
I tilfælde af Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE’s ophør 
skal organisationens aktiver overdrages til eventuelle 
resterende afdelinger fordelt i forhold til antal 
medlemmer under 30 år, ved medlemsopgørelsen året 
før landsmødets afholdelse. 
 
Motivation: 
Afdelingerne har medlemmerne, Fællesledelserne er til 
for afdelingerne. 
 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
 


