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Vedtægter for landsforbundet DUI-LEG og VIRKE                     

Nuværende vedtægter 
(Vedtaget på landsmøde den 27.-28. 
oktober 2018) 

Ændringsforslag 
Fra HB 

Motivation Ændringsforslag fra 
Afdelinger 

Motivation 

 

§1: Landsforbundets 
formål  
DUI-LEG og VIRKE er en 
selvstændig idébetonet 
børne- og 
ungdomsorganisation, der på 
arbejderbevægelsens 
demokratiske, socialistiske 
idégrundlag, har til formål:  
- at organisere 
fritidsaktiviteter for børn, 
unge, familier og andre 
voksne overalt i landet  
- at udvikle børn og unge til 
selvstændig tanken og 
skaben, samt deres evner til 

  
HB: har valgt ikke at 
foreslå ændringer i 
formålet. I stedet 
formuleres en mission, 
vision som 
landsmødet skal 
vedtage. Formålet 
med mission og vision 
er, på en enkel måde 
at fortælle om DUI.  

 
ÆNDRINGS FORSLAG 
0A  
Fra Ølstykke afdeling 
 
Ny tekst: 
 
§ 1: Formål og værdier  
 
Stk. 1 Formål  
DUI-LEG og VIRKE er en 
organisation for hele 
familien, der har til 
formål at fremme 
fællesskab, tolerance og 
solidaritet. Via 
aktiviteter, primært 
rettet mod børn og 

 
Ølstykke afdeling: Der 
er forskel på formål og 
værdier.  
 
Vores formål skal 
beskrive hvad vi gerne 
vil med vores arbejde, 
være tidløst og generel 
for hele organisationen. 
Den skal være kort og 
præcist formuleret, så 
det er let at forklare 
alle også børn og unge.  
 
Værdier skal beskrive 
udgangspunktet for 
vores arbejde, det 

PUNKT 6 



LANDSMØDE 2022  21.-22. maj på Ankersminde   
 

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER - SIDE 2 af 62 

 

 

MAJ 2022  

 

at samarbejde og fungere 
med andre  
- at øge børns og unges 
rettigheder og indflydelse  
- at arbejde for lige 
muligheder for alle børn, 
unge og familier, samt at sikre 
børn og unge retten til 
beskyttelse overlast  
- at udbygge solidariteten 
med de socialt dårligst og 
svagest stillede  
- at organisere aktiviteter, der 
giver familien større 
samværsmuligheder og 
indhold i fritiden  
- at arbejde for at sikre alle 
verdens børn ret til at leve i 
fred og frihed  
- at udbygge respekten for, 
og tolerancen og solidariteten 
med andre mennesker  
- at udbygge børns og unges 
kreative evner til at udtrykke 
sig  
- at fremme fællesskabet  
- at styrke samarbejde ved at 
organisere 
motionsorienterede 
idrætsaktiviteter som et 
alternativ til den 
eliteorienterede 
konkurrenceidræt  

unge, arbejder DUI-LEG 
og VIRKE for at udvikle 
medlemmerne til at 
blive demokratiske 
medborger der tager 
medansvar i samfundet.  
 
Stk. 2 Værdier  
DUI-LEG og VIRKE er en 
del af 
Arbejderbevægelsen og 
vi arbejder derfor ud fra 
samme værdigrundlag, 
med særligt fokus på:  
 
- Fællesskab og 
solidaritet på tværs af 
sociale, kulturelle og 
fysiske skel  
 
- Børn og unges 
rettigheder og 
indflydelse  
 
- Aktiviteter der giver 
familien mere samvær 
og indhold i fritiden  
 
- Natur og forurening, 
samt hvordan vi kan 
værne om miljøet 

handler om holdninger 
og moral.  
Sammenligner vi os 
med andre lignende 
foreninger er vores 
nuværende 
formålsparagraf meget 
lang og alt for 
detaljeret.  
 
I 2016 blev det fra 
talerstolen lovet at man 
i den efterfølgende 
landsmødeperiode ville 
arbejde på en ny 
formulering af 
formålsparagraffen. 
 
HB indstiller forslaget 
til forkastelse: 

Ved at ændre 
formålsparagraffens 1. 
sætning som foreslået til 
DUI-LEG og VIRKE er en 
organisation for hele 
familien mister vi hele vores 
eksistensgrundlag, da den 
formulering betyder, at vi 
ikke længere kan være 
medlem af DUF. 

Det skal klart og tydeligt 
fremgå af vores vedtægter, 
at vi er en børne- og 
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- at fremme børns og unges 
holdning til ligestilling  
- at arbejde for et samfund 
med politisk, økonomisk, 
socialt og kulturelt demokrati  
- at arbejde for en samlet 
børnepolitik 
 

ungdomsorganisation og 
hvad der er vores virke. 
Derfor finder HB det vigtigt, 
at det fortsat fremgår, at vi 
hviler på 
arbejderbevægelsens 
demokratiske og 
socialistiske idegrundlag, og 
at vi arbejder før børn og 
unges rettigheder og 
indflydelse, at vi samme 
udbygger solidariteten med 
de socialt dårligst og 
svagest stillede, at vi 
arbejder for at sikre alle 
verdens børn ret til at leve i 
fred og sikkerhed og 
endelig at vi arbejder for et 
samfund med politisk, 
økonomisk, socialt og 
kulturelt demokrati. Der må 
ikke være mislyd i vores 
vedtægter ved at, som 
foreslået, at DUI-LEG og 
VIRKE er en organisation for 
hele familien. 

For at vise, at familien er 
omdrejningspunkt, finder 
HB fortsat, at der skal stå i 
vedtægterne, at vi vil 
organisere aktiviteter, der 
giver familien større 
samværsmuligheder og 
indhold i fritiden. Derudover 



LANDSMØDE 2022  21.-22. maj på Ankersminde   
 

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER - SIDE 4 af 62 

 

 

MAJ 2022  

 

mangler vi i 
ændringsforslaget noget om 
vores globale udsyn. 

 
 

§2: Logo  
Det eneste officielle bomærke 
for organisationen DUI-LEG og 
VIRKE er "De dansende børn".  
 

    

 

§3: Landsforbundets 
opbygning  
 
§3: Stk. 1 Opbygning 
Landsforbundet  
DUI - LEG og VIRKE består 
af:  
• Afdelinger  
• Fællesledelser  
• Medlemmer  
 

 
FORSLAG 1  
Fra Hovedbestyrelsen  
Ændring: 
 
§3: Stk. 1 Opbygning af 
Landsforbundet  
DUI-LEG og VIRKE består af:  
• Medlemmer  
• Afdelinger 
• Fællesledelser 
 

 
Rækkefølgen ændres, 
så den bedre passer 
til den måde vi ser 
organisationen på.  
 

  

 
§3: Stk. 2 Organisatorisk 
opbygning  
Hvis der kan opnås enighed 
mellem to eller flere 
afdelinger, kan der oprettes 
fællesledelser.  
 

 
FORSLAG 2  
Fra Hovedbestyrelsen  
Sletning og tilføjelse: 
 
§3: Stk. 2 Organisatorisk 
opbygning  
Hvis der kan opnås enighed 
mellem to eller flere 

 
Det er HB’s ønske, at 
det er klart, hvordan 
organisationen er 
opbygget. Og at der 
er fokus på at et 
medlemskab er en 
betingelse for at være 
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afdelinger, kan der oprettes 
fællesledelser.  
 
§3: Stk. 2 Organisatorisk 
opbygning  
 
Medlemmer 
Som medlem af DUI-LEG og 
VIRKE er man medlem af en 
lokal afdeling, en lokal 
fællesledelse eller en venne-
/støtteforening. 
 
Afdelinger  
Frivillige ledere der ønsker at 
opstarte en ny afdeling, kan 
få hjælp til opstarten fra 
landsforbundet. Hvis 
afdelingen efter stiftelse 
bliver godkendt af 
hovedbestyrelsen, ydes der 
desuden opstartshjælp. 
 
Fællesledelser  
Hvis der kan opnås enighed 
mellem to eller flere 
geografisk tæt placerede 
afdelinger, kan der oprettes 
en fællesledelse med det 
formål at styrke afdelingernes 
lokale interessefællesskaber 
og aktiviteter.  
 
 

en del af 
organisationen. 
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§3: Stk. 3 Landsforbundet 
 
Skal godkende enheder  
Alle organisatoriske enheder, 
der ønsker at være en del af 
DUI-LEG og VIRKE, ved direkte 
eller indirekte tilknytning, skal 
godkendes af 
Hovedbestyrelsen og er 
forpligtet til at indsende 
regnskab og referat, 
godkendt på deres 
årsmøde/generalforsamling.  
 
Venneforeninger der er 
etableret efter landsmødet 
2012 er pligtig til at tilhøre 
Landsforeningen DUI-LEG og 
VIRKEs Venner.  
 
 

 
FORSLAG 3 
Fra Hovedbestyrelsen  
Ændring og tilføjelse:  
 
§3: Stk. 3 Landsforbundet 
skal godkende enheder  
Alle organisatoriske enheder 
(Afdelinger og Fællesledelser), 
der ønsker at være en del af 
DUI-LEG og VIRKE, ved direkte 
eller indirekte tilknytning, skal 
godkendes af 
Hovedbestyrelsen og er 
forpligtet til hvert år senest 1. 
april, at indsende referat, 
beretning og regnskab, 
godkendt på deres 
årsmøde/generalforsamling, 
samt betale 
Forbundskontingent via 
udsendte faktura.   
 
Venne-/støtteforeninger, der 
er etableret efter landsmødet 
2012, er forpligtet til at tilhøre 
Landsforeningen DUI-LEG og 
VIRKEs Venner.  
 

 
HB ønsker at 
præcisere, at 
afdelinger og 
fællesledelser 
forpligtes til at 
indsende regnskab, 
beretning og referat 
samt betale 
forbundskontingent 
for at kunne opstille 
kandidater til HB og 
andre udvalg samt 
være delegerede på 
landsmødet. Det 
indsendte materiale 
skal ligeledes opfylde 
de krav som revision 
og DUF i stigende 
grad stiller. Og er 
forudsætning for at 
DUF kan godkende 
enheden jf. 
tipsbekendtgørelsen. 
 
 

  

 
§3: Stk. 4 Oprettelse af 
afdelinger  

 
FORSLAG 4 
Fra Hovedbestyrelsen  
Sletning:  
 

 
Motivation – står nu 
under §3: stk. 2 
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Afdelinger kan oprettes 
geografisk og/eller aktivitets- 
og aldersmæssigt.  

§3: Stk. 4 Oprettelse af 
afdelinger  
Afdelinger kan oprettes 
geografisk og/eller aktivitets- 
og aldersmæssigt.  
 

 
§3: Stk. 5 
Organisationsmedlemmer  
Organisationer i 
arbejderbevægelsen kan 
tilslutte sig som 
organisationsmedlemmer.  

    

 

§4: Landsmødet, 
delegerede og gæld  
 
§4: Stk. 1 Øverste 
myndighed  
Landsmødet er øverste 
myndighed for hele 
organisationen DUI-LEG og 
VIRKE 
 

    

 
§4: Stk. 2 Delegerede til 
landsmødet  
Landsmødet består af 
hovedbestyrelsen og 2 
delegerede fra hver afdeling, 
1 delegeret fra hver 
fællesledelse.  

 
FORSLAG 5 
Fra Hovedbestyrelsen  
Ændring og tilføjelse:  
 
§4: Stk. 2 Delegerede til 
landsmødet  

 
HB ønsker at ændre 
delegeret systemet.  
 
HB ønsker, at de 
afdelinger, der 
indsender deres 
regnskab, beretning 
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Alle disse har stemmeret.  
De kritiske revisorer kan 
deltage uden stemmeret.  

Landsmødet består af 
Hovedbestyrelsen, 1 delegeret 
fra hver afdeling, 1 delegeret 
fra hver fællesledelse. 
 
Afdelinger som er DUF 
godkendte af Landsforbundet 
DUI’s statsautoriserede 
revisionsselskab året før 
landsmødets afholdelse 
tildeles 2 ekstra delegerede, 
hvoraf den ene skal være 
under 30 år.  
 
Derudover er medlemmerne i 
de vedtægtsbestemte udvalg 
ligeledes delegerede 
 
Alle delegerede har 
stemmeret.  
 
De kritiske revisorer kan 
deltage uden stemmeret.  
 

og referat samt 
betaler deres gæld til 
Landsforbundet 
honoreres ved at få 2 
ekstra delegerede. 
 
Samtidig ønsker HB at 
flere unge får 
mulighed for at 
deltage i vores 
demokrati, derfor skal 
den ene af de to 
ekstra delegerede 
være under 30 år.  
 
Medlemmer, der ikke 
har betalt deres 
personlige kontingent 
kan ikke være 
delegerede. 
 

 
§4: Stk. 3 Gælden  
Al materiale for de 2 hele 
kalenderår før landsmødes 
afholdelse skal være indsendt 
rettidigt og al gæld til 
landsforbundet stiftet før d. 
31.12 året før landsmødets 
afholdelse, skal være betalt til 
landsforbundet senest den 1. 

 
FORSLAG 6 
Fra Hovedbestyrelsen  
Ændring og tilføjelse:  
 
§4: Stk. 3 DUI’s 
afdelingsarkiv og gæld  
Alt materiale, som 
hovedbestyrelsen har 
vedtaget, skal indsendes til 

 
HB: ønsker, at der er 
konsekvenser, hvis en 
afdeling ikke 
overholder reglerne. 
 
De i §4: stk. 2 
foreslåede ekstra 
delegerede, kun 
udløses, hvis man 

 
ÆNDRINGS FORSLAG 
6A 
Forslag fra Ølstykke 
afdeling 
 
Ændring: 
Ordet Gæld erstattes af 
Skyldige. 
 

 
Ølstykke afdeling: Da 
gæld også omfatter 
større lån der afdrages 
på. 
 
HB indstiller forslaget til 
godkendelse 
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april i landsmødeåret for at 
delegerede kan godkendes.  

Landsforbundets 
afdelingsarkiv (fx regnskab og 
referat fra afdelingsmødet) og 
være indsendt til 
Landsforbundet på mail 
senest den 1. april hvert år.  
 
Al gæld til Landsforbundet 
stiftet før d. 31.12 året før 
Landsmødets afholdelse, 
uanset om det er et ordinært 
eller ekstraordinært 
Landsmøde, skal være betalt 
til Landsforbundet via en 
faktura senest ved 
landsmødets start, dog ikke 
senere end den 1. april. 
 

overholder alle 
betingelser og 
tidsfrister.  

 
§4: Stk. 6 Indvarsling af 
landsmødet  
Landsmødet er kun gyldigt, 
såfremt det er indvarslet 
senest 1. januar i året for 
mødets afholdelse. Dog 
mindst 6 mdr. før.  
Ordinært landsmøde afholdes 
hvert 2. år.  

 
FORSLAG 7  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragraffen bliver sin egen og 
der ændres på rækkefølgen. 
HB foreslår følgende: 
 
Ændring:  

§ 5: Landsmødet 
indhold 
 
§5: stk. 1 Indvarsling af 
ordinært landsmødet  
Landsmødet er kun gyldigt, 
såfremt det er indvarslet 

 
HB ønsker 
indvarslingen af 
landsmødet skal 
mindst 6 måneder før 
mødets afholdelse. Og 
ikke på en bestemt 
dato, hvor kontoret 
holder lukket jf. 
overenskomsten for 
de ansatte.  
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senest 6 måneder før mødets 
afholdelse.  
 
Ordinært landsmøde afholdes 
hvert 2. år.  
 

 
§4: Stk. 4 Landsmødets 
indhold  
Landsmødet godkender 
beretning for den forløbne 
landsmødeperiode. 
Landsmødet vedtager 
vedtægter, målprogram, 
retningslinjer for samt 
fastsætter 
minimumskontingent for DUI-
LEG og VIRKE i den 
kommende 
landsmødeperiode.  
 
Tidsfrist for indsendelse af 
forslag  
Hvis hovedbestyrelsen har 
forslag, der ønskes behandlet 
af landsmødet, skal disse 
være Landsforbundet i 
hænde, så de kan udsendes 
til afdelinger senest 4 
måneder før det ordinære 
landsmøde. Hvis afdelingerne 
har forslag, der ønskes 
behandlet af landsmødet, skal 
disse være Landsforbundet i 

 
FORSLAG 8 
Fra Hovedbestyrelsen  
 
§5: stk. 2: Indhold på det 
ordinære landsmøde 
Landsmødet godkender 
beretning for den forløbne 
landsmødeperiode. 
Landsmødet vedtager 
vedtægter, målprogram, 
retningslinjer for samt 
fastsætter 
minimumskontingent for DUI-
LEG og VIRKE i den 
kommende 
landsmødeperiode.  
 

 
HB: For at sikre, at alle 
er bekendt med, hvad 
der som minimum 
skal behandles på et 
Landsmøde  
 
HB: Vil gerne sikre, at 
forslag fra både HB, 
afdelinger og 
fællesledelser får en 
ordentlig behandling, 
samt at eventuelle 
økonomiske 
konsekvenser tænkes 
ind i budgetterne.  
 
Derudover sidestilles 
HB, afdelinger og 
fællesledelser i 
processen frem mod 
landsmødet. 
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hænde senest 2 måneder før 
landsmødet.  
 
Tidsfrist for udsendelse af 
forslag  
Indkomne forslag fra 
hovedbestyrelsen udsendes 
senest 4 måneder før de 
ordinære landsmøder. 
Indkomne forslag fra 
afdelingerne udsendes senest 
2 måneder før landsmødet. 
  
Fremsættelse af 
ændringsforslag  
Eventuelle ændringsforslag 
fra afdelingerne eller 
hovedbestyrelsen skal være 
landsforbundet i hænde 
senest 4 uger før 
landsmødets start.  
 
Afstemningsregler  
Til alle vedtagelser på 
landsmødet kræves 
almindeligt flertal, og at 
mindst halvdelen af de 
fremmødte 
stemmeberettigede deltager i 
afstemningen. Ændringer af 
vedtægter kræver dog, at 
mindst 2/3 af landsmødets 
fremmødte, 
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stemmeberettigede stemmer 
for forslaget.  
 
Landsmødets 
forretningsorden  
Landsmødet fastsætter sin 
egen forretningsorden.  
 
  

§5: stk. 3. Landsmødets 
dagsorden. 
En landsmødedagsorden skal 
som minimum indeholde 
følgende punkter: 
 
Valg af dirigent 
Valg af referent 
Valg af stemmeudvalg 
Godkendelse af 
forretningsorden 
Godkendelse af delegerede 
Godkendelse af dagsorden 
Beretning for 
Landsforbundets virke 
Målprogram 
Vedtægter 
Indkomne forslag 
Regnskab 
Budget 
Retningslinjer og fastsættelse 
af minimumskontingent 
Valg af Formand 
Valg af næstformænd 
Valg til HB 

  
ÆNDRINGS FORSLAG 
8A 
Forslag fra Ølstykke 
afdeling 
 
§5 stk. 3 Landsmødets 
dagsorden 
 
Sletning: 
Vi ønsker at fjerne 
Budget fra minimums 
dagsorden.  
 

 
Ølstykke afdeling: Da 
et budget vedtaget på 
et landsmøde, som er 
organisationens 
øverste myndighed, 
ikke kan ændres af 
Hovedbestyrelsen.  
Desuden fremgår det 
ikke om budgettet er 
lagt for 1, 2 eller 3 år.  
 
Skulle der for eksempel 
umiddelbart efter 
Landsmødet komme 
større ændringer i 
indtægtsgrundlaget vil 
det kræve et 
ekstraordinært 
Landsmøde og derfor 
bør budgettet 
administreres af 
Hovedbestyrelsen 
 



LANDSMØDE 2022  21.-22. maj på Ankersminde   
 

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER - SIDE 13 af 62 

 

 

MAJ 2022  

 

Valg af kritiske revisorer 
Eventuelt 
 

HB indstiller forslaget til 
godkendelse. 
 

  
§5: stk. 4: Landsmødets 
forretningsorden  
Landsmødet fastsætter sin 
egen forretningsorden.  
 

   

  
§5: stk. 5: Afstemningsregler  
Til alle vedtagelser på 
landsmødet kræves 
almindeligt flertal, og at 
mindst halvdelen af de 
fremmødte 
stemmeberettigede deltager i 
afstemningen. Ændringer af 
vedtægter kræver dog, at 
mindst 2/3 af landsmødets 
fremmødte, 
stemmeberettigede stemmer 
for forslaget.  
 

   

  
§5: stk. 6: Tidsfrist for 
indsendelse af forslag til 
behandling på Landsmødet 
Forslag som man ønsker skal 
behandles på det ordinære 
landsmøde skal være 
indsendt til landsforbundet 
senest 4 måneder før. 
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 §5: stk. 7: Tidsfrist for 
udsendelse af forslag 
Alle indkomne forslag 
udsendes fra Landsforbundet 
senest 3 måneder før det 
ordinære landsmøde.  
 

   

  
§5: stk. 8: Fremsættelse af 
ændringsforslag 
Ændringsforslag fra 
afdelingerne eller 
hovedbestyrelsen til 
målprogram, vedtægter, 
budget, retningslinjer og 
fastsættelse af 
minimumskontingent og 
indkomne forslag, skal være 
landsforbundet i hænde 
senest 4 uger før 
landsmødets start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ÆNDRINGS FORSLAG 
8B 
Forslag fra Ølstykke 
afdeling 
 
§5 stk. 8 Landsmødets 
dagsorden  
Sletning: 
Fjernelse af ”fra 
afdelingerne eller 
hovedbestyrelsen”. 

 
Ølstykke afdeling: Vi 
synes alle skal have 
mulighed for at komme 
med ændringsforslag, 
herunder for eksempel 
udvalg og 
fællesledelser. 
 
HB indstiller forslaget 
til forkastelse.  

Dog foreslår HB, at teksten 
bliver ” Ændringsforslag fra 
afdelingerne, fællesledelser, 
udvalg eller 
hovedbestyrelsen”  

HB støtter ikke, at der gives 
mulighed for enkeltpersoner 
at fremsende 
ændringsforslag.  
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§5: stk. 9: Ændringsforslag 
til ændringsforslag 
På landsmødet kan der kun 
fremsættes ændringsforslag 
til ændringsforslag. 
 

   

 
§4: Stk. 5 Valg på 
landsmødet  
På landsmødet vælges 
forbundsformand, 2 
næstformænd, 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.  

 
FORSLAG 9  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragraffen bliver sin egen. 
 
Ændring og tilføjelse:  
 

§6: Valg på Landsmødet  
 
§6: stk. 1: Valg på 
landsmødet  
Hovedbestyrelsen består af 17 
medlemmer. 
På landsmødet vælges 1 
forbundsformand, 2 
næstformænd og 12 
hovedbestyrelsesmedlemmer, 
hvor af mindst 2 skal være 
under 30 år. LUU er fødte 
medlemmer af HB med 2 
medlemmer.  
 
Derudover vælges der 3 
suppleanter samt 2 kritiske 
revisorer.  
 

 
HB forslår ændringer i 
Hovedbestyrelsens 
sammensætning, da vi 
mener, at der bør 
være flere unge i 
hovedbestyrelsen.  
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Hovedbestyrelsens 
sammensætning skal 
tilstræbes at have en køns-, 
alders- og geografisk bredde.  
 

  
FORSLAG 10  
Fra Hovedbestyrelsen 
Nyt stykke. 
 
tilføjelse: 
 
§6: stk. 2: Hvem er 
valgbare?  
Kun medlemmer, der er til 
stede ved landsmødet, eller 
som har givet skriftligt tilsagn 
til landsmødet, kan vælges. 
For at være valgbar skal man 
være medlem af DUI-LEG og 
VIRKE og have betalt sit 
personlige kontingent. Alle 
valg gælder for hele 
landsmødeperioden.  
 

 
 

  

 
Afgang i perioden  
I tilfælde af 
forbundsformandens eller en 
af næstformændenes afgang i 
landsmødeperioden skal 
fællesledelserne og 
afdelingerne informeres om 
dette inden for en uge. 

 
FORSLAG 11 
Forslag fra Hovedbestyrelsen 
Flyttes over i ny §6. 
  
Ændring:  
 
§6: stk. 3: Formandens 
afgang i perioden  

 
HB mener ikke det har 
været klart nok, 
hvordan forbundet 
skulle forholde sig 
hvis en i ledelsen eller 
et HB-medlem vælger 
at stoppe i perioden.  
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Hovedbestyrelsen vurderer, 
om der skal konstitueres en 
midlertidig erstatning frem til 
næste landsmøde, eller om 
der skal indkaldes til 
ekstraordinært landsmøde.  
 
I tilfælde af formandens, en af 
næstformændenes eller HB-
medlemmernes afgang i 
landsmødeperioden, skal 
afdelingerne med mindst 1 
måneds varsel have mulighed 
for at indstille kandidater.  

I tilfælde af 
forbundsformandens afgang i 
landsmødeperioden skal 
fællesledelserne og 
afdelingerne informeres om 
dette inden for en uge. 
Derudover skal der indkaldes 
til et ekstraordinært 
landsmøde jf. § 4, stk. 7 
 
§6: stk. 4: Afgang af en 
næstformand i perioden 
I tilfælde af at en af 
næstformændene afgår i 
perioden, skal afdelingerne og 
fællesledelserne informeres 
herom inden for en uge. 
Hovedbestyrelsen 
konstituerer en midlertidig 
erstatning for næstformanden 
frem til næste landsmøde 
blandt HB-medlemmerne.  
 
§6: stk. 5: Afgang af HB-
medlem. 
I tilfælde af et HB-medlems 
afgang i landsmødeperioden, 
ind suppleres suppleanterne i 
den rækkefølge de er valgt.  
 
I tilfælde hvor der ikke er flere 
valgte, suppleanter, er 
Hovedbestyrelsens selv 
selvsupplerende. Alle 

Derfor ønsker HB at 
præcisere teksten. 
Bland andet på 
baggrund af forløbet 
ved sidste 
ekstraordinære 
landsmøde.  
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afdelingerne og fællesledelser 
skal med mindst 1 måneds 
varsel have mulighed for at 
indstille kandidater, som 
Hovedbestyrelsen kan vælge 
mellem som suppleanter på 
den ledige plads som HB-
medlem.  
 

 
Valg af revisionsfirma  
Landsmødet vælger et 
statsautoriseret 
revisionsfirma.  
 
Hvem er valgbare?  
Kun medlemmer, der er til 
stede ved landsmødet, eller 
som har givet skriftligt tilsagn 
til landsmødet, kan vælges. 
Alle valg gælder for hele 
landsmødeperioden.  
 

 
FORSLAG 12 
Forslag fra Hovedbestyrelsen 
Flyttes over i ny §6. 
 
Sletning og ændring: 
 
§6: stk. 6: Valg af 
revisionsfirma  
Hovedbestyrelsen vælger et 
statsautoriseret 
revisionsfirma.  
 
”Hvem er valgbare?” er flyttes 
frem til §6: stk. 2. 
 
Hvem er valgbare?  
Kun medlemmer, der er til 
stede ved landsmødet, eller 
som har givet skriftligt tilsagn 
til landsmødet, kan vælges. 
For at være valgbar skal man 
være medlem af DUI-LEG og 
VIRKE og have betalt sit 
personlige kontingent. Alle 

 
HB ønsker at få 
mulighed for at skifte 
revisionsfirma, da vi i 
landsmødeperioden 
har oplevet en del 
udfordringer med den 
hjælp og vejledning vi 
har fået af revisionen. 
Der er pt. ikke planer 
om at skifte 
revisionsfirma.  
 

 
ÆNDRINGS FORSLAG 
12A 
Forslag fra 
Fællesledelsen Fyn 
 
Tilføjelse: 
 
Ved udskiftning under 
en Landsperiode, skal 
der indkaldes til et 
ekstraordinært 
landsmøde. 
 
 
 

 
HB ønsker at få 
mulighed for at skifte 
revisionsfirma, da vi i 
landsmødeperioden 
har oplevet en del 
udfordringer med den 
hjælp og vejledning vi 
har fået af revisionen. 
Der er pt. ikke planer 
om at skifte 
revisionsfirma.  
 
 
Fællesledelsen Fyn: 
For at man ikke bare 
kan skifte i tide og 
utide, samt for at sikre 
at man har undersøgt 
mulighederne helt i 
bund og har sat sig ind 
i tingene 
 



LANDSMØDE 2022  21.-22. maj på Ankersminde   
 

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER - SIDE 19 af 62 

 

 

MAJ 2022  

 

valg gælder for hele 
landsmødeperioden.  
 

HB indstiller forslaget 
til forkastelse. 

Hvis HB vælger at skifte 
revisor, ligger der en meget 
grundig overvejelse bag 
ønsket. Enten fordi det er 
en økonomisk forsvarlig 
beslutning eller fordi 
samarbejdet med den 
valgte revisor ikke lever op 
til de forventninger og 
aftaler, der er indgået. Det 
vil være en uacceptabel 
økonomisk byrde at lægge 
på organisationen at 
indkalde til et 
ekstraordinært Landsmøde 
for at vælge nyt 
revisionsfirma.  

 
 
§4: Stk. 6 Indvarsling af 
landsmødet  
Landsmødet er kun gyldigt, 
såfremt det er indvarslet 
senest 1. januar i året for 
mødets afholdelse. Dog 
mindst 6 mdr. før.  
Ordinært landsmøde afholdes 
hvert 2. år.  

 
FORSLAG 13 
Forslag fra Hovedbestyrelsen 
 
”Indvarsling af landsmødet?” 
er flyttes frem til §5: stk. 1 
 
Sletning: 
 
§ 4: Stk. 6 Indvarsling af 
landsmødet  
Landsmødet er kun gyldigt, 
såfremt det er indvarslet 

 
HB ønsker 
indvarslingen af 
landsmødet skal 
mindst 6 måneder før 
mødets afholdelse. Og 
ikke på en bestemt 
dato, hvor kontoret 
holder lukket jf. 
overenskomsten for 
de ansatte.  
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senest 1. januar i året for 
mødets afholdelse. Dog 
mindst 6 mdr. før. Ordinært 
landsmøde afholdes hvert 2. 
år.  
 

 
§4: Stk. 7 Ekstraordinært 
landsmøde  
Ekstraordinært landsmøde 
skal afholdes såfremt 
hovedbestyrelsen eller 1/3 af 
afdelingerne finder det 
nødvendigt.  
 
Motiveret dagsorden og 
indkaldelse  
Anmodning herom skal 
fremsættes skriftligt og 
indeholde forslag til motiveret 
dagsorden.  
 
Ekstraordinært landsmøde 
skal indkaldes senest 1 måned 
efter forslag til motiveret 
dagsorden er modtaget.  
 
Ekstraordinært Landsmøde 
skal indkaldes med mindst 1 
måneds varsel.  

 
FORSLAG 14  
Forslag fra Hovedbestyrelsen  
Paragraffen bliver sin egen. 
 
Ændring og tilføjelse:  

§ 7: Ekstraordinært 
Landsmøde  
 
§7: stk. 1:  Ekstraordinært 
landsmøde 
Ekstraordinært landsmøde 
skal afholdes såfremt 
hovedbestyrelsen eller 1/3 af 
afdelingerne finder det 
nødvendigt.  
 
§7: stk. 2: Motiveret 
dagsorden og indkaldelse  
Anmodning herom skal 
fremsættes skriftligt til 
Landsforbundet og indeholde 
forslag til dagsorden samt en 
skriftlig redegørelse for 
hvorfor der ønskes et 
ekstraordinært landsmøde. 
 

 
HB mener ikke det 
har været klart nok, 
hvordan forbundet 
skulle modtage 
anmodning om, 
afholdes af 
ekstraordinært 
landsmøde. Derfor 
ønsker HB at 
præcisere teksten.  
 
Samtidig ønsker HB at 
præcisere hvordan vi 
som organisation 
agerer i sager om 
mistillid til ledelsen. 
For at undgå det 
meget uskønne forløb 
som vi oplevede i 
sommeren 2019. 
 
Fællesledelsen Fyn:  
Da en måned også 
kan være 5 uger 
 
 

 
ÆNDRINGS FORSLAG 
14A  
Forslag fra 
Fællesledelsen Fyn 
 
Ændres: 
1 måned rettes til 4 uger 

 
HB mener ikke det har 
været klart nok, 
hvordan forbundet 
skulle modtage 
anmodning om, 
afholdes af 
ekstraordinært 
landsmøde. Derfor 
ønsker HB at præcisere 
teksten.  
 
Samtidig ønsker HB at 
præcisere hvordan vi 
som organisation 
agerer i sager om 
mistillid til ledelsen. For 
at undgå det meget 
uskønne forløb som vi 
oplevede i sommeren 
2019. 
 
Fællesledelsen Fyn:  
Da en måned også kan 
være 5 uger 
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Ekstraordinært landsmøde 
skal indkaldes senest 1 måned 
efter Landsforbundet har 
modtaget forslag til motiveret 
dagsorden, det skal være 
afholdt senest 2 måneder 
efter modtagelsen.  
 
Ekstraordinært Landsmøde 
skal indkaldes med mindst 1 
måneds varsel. Når 
indkaldelsen er udsendt, kan 
denne dato ikke ændres.  
 

HB indstiller forslaget 
til godkendelse 
 
 

 
§4: Stk. 8 Offentlig adgang 
til landsmødet  
Landsmødet er offentligt efter 
hovedbestyrelsens nærmere 
bestemmelser. Alle 
medlemmer af DUI-LEG og 
VIRKE har adgangs- og taleret 
efter hovedbestyrelsens 
regler.  
 

    

 

§5: Hovedbestyrelsen  
 
§5: Stk. 1 Hovedbestyrelsens 
sammensætning  
Hovedbestyrelsen, der er DUI-
LEG og VIRKEs øverste 
myndighed mellem 

 
FORSLAG 15  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring:  

 
Konsekvensrettelse 
hvis HB-forslaget til 
ændring af §4 stk. 5 
bliver vedtaget.  
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landsmøderne, består af 
formandskabet og 10 HB-
medlemmer valgt på 
landsmødet, samt 2 
repræsentanter fra 
Landsungdomsudvalget.  

§8: Hovedbestyrelsen  
 
§8: Stk. 1: 
Hovedbestyrelsens 
sammensætning  
Hovedbestyrelsen, der er DUI-
LEG og VIRKEs øverste 
myndighed mellem 
landsmøderne, består af 
formandskabet og 12 HB-
medlemmer valgt på 
landsmødet samt 2 
repræsentanter fra 
Landsungdomsudvalget  
 

 
§5: Stk. 2 Afholdelse af 
hovedbestyrelsesmøder  
Der afholdes ordinært 
hovedbestyrelsesmøde 
mindst 6 gange årligt.  

 
FORSLAG 16  
Fra Hovedbestyrelsen  
 
Tilføjelse:  
 
§8: stk. 2 Afholdelse af 
hovedbestyrelsesmøder  
Der afholdes ordinært 
hovedbestyrelsesmøde 
mindst 6 gange årligt.  
 
Alle medlemmer af DUI-LEG 
og VIRKE har ret til at 
overvære 
hovedbestyrelsesmøderne 
uden taleret. 
Hovedbestyrelsen fastsætter 

 
HB ønsker at slå helt 
fast at alle HB-møder 
er åbne for deltagelse 
af medlemmerne i 
DUI, da der i perioden 
har været tvivl om 
dette.  
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reglerne i deres 
forretningsordenen og kan 
vedtage, at enkelte punkter 
kan forgå uden adgang for 
medlemmer fx ved 
behandling af personsager.  
 
Ansatte på Landsforbundet 
kan deltage, hvis det er aftalt 
med formandskabet og den 
administrative daglige leder. 
  

 
§5: Stk. 3 LBU, LUU og 
Hovedbestyrelsen 
LandsBørneUdvalget kan til 
enhver tid kræve besøge af 
repræsentanter fra 
hovedbestyrelsen på et af 
deres udvalgsmøder.  
Ligeledes kan 
Landsbørneudvalget til 
enhver tid kræve deltagelse 
og taletid til et af 
hovedbestyrelsens møder.  

 
FORSLAG 17 
Forslag fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring og Tilføjelse:  
§8: Stk. 3 LBU, LLU og 
Hovedbestyrelsen  
Formandskabet og/eller 
repræsentanter fra 
Hovedbestyrelsen skal mindst 
en gang årligt deltage på et 
møde i LandsBørneUdvalget 
eller LandsUngdomsUdvalget 
 
Både LandsBørneUdvalget og 
LandsUngdomsUdvalget skal 
mindst en gang årligt deltage 
på det 
Hovedbestyrelsesmøde, hvor 

 
HB: For at sikre at 
børn og unge 
inddrages mere i 
beslutningerne og for 
at rykke vores LBU og 
LLU tættere på 
hovedbestyrelsen, 
ønsker vi at der 
afholdes et 
fællesmøde samme 
sted mindst 1 gang 
årligt.  
  

 
ÆNDRINGS FORSLAG 
17A  
Forslag fra 
Fællesledelsen Fyn 
 
Slettes: 
LandsUngdomsUdvalget  
 
 
ÆNDRINGS FORSLAG 
17B 
Forslag fra Ølstykke 
afdeling 
 
Ændring: 
Eller erstattes af og. 

 
Fællesledelsen Fyn: Da 
de i forvejen sidder 
med til 
Hovedbestyrelses 
møderne. 
 
HB indstiller forslag 
17A til forkastelse 

Det er vigtig for HB, at det 
klart fremgår, hvilke 
rettigheder både LUU og 
LBU har i forhold til deres 
relation til 
Hovedbestyrelsen. Det er 
også en forpligtelse af 
Hovedbestyrelsen til at have 
både dialog og relation til 
såvel LBU som LUU 
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dagsordenen sættes af hhv. 
LBU og/eller LUU. 
 
Derudover kan LBU og LUU få 
taletid på et 
Hovedbestyrelsesmøde efter 
forudgående meddelelser 
herom til Landsforbundet 
med angivelse af motiveret 
dagsorden. 
 

Ølstykke afdeling: Vi 
mener både LBU og 
LUU har skal have krav 
på et årligt besøg af 
hovedbestyrelsen. 

 
HB indstiller forslag 
17B til godkendelse 
 

 
§5: Stk. 4 Hovedbestyrelsens 
opgaver  
Hovedbestyrelsen behandler 
regnskab og budget, holder 
kontakt til siddende udvalg 
samt godkender 
arbejdsplanen for 
Landsforbundets aktiviteter 
efter de af landsmødet 
vedtagne overordnede 
retningslinjer.  
 

 
FORSLAG 18  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring: 
 
§8: Stk. 4 Hovedbestyrelsens 
opgaver  
Hovedbestyrelsen behandler 
regnskab og budget, holder 
kontakt til siddende udvalg 
samt godkender 
arbejdsplanen for 
Landsforbundets aktiviteter 
efter de af landsmødet 
vedtagne overordnede 
retningslinjer.  
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§5: Stk. 5 Ansættelse af 
personale  
Hovedbestyrelsen ansætter 
Landsforbundets daglige 
ledelse. Hovedbestyrelsen 
fastsætter de  
overordnede arbejds- og 
indsatsområder på 
Forbundskontoret.  
 
Formandskabet ansætter 
kontorets øvrige personale. 
Forbundssekretæren er den 
daglige ansvarlige leder af 
Forbundskontoret.  

 
FORSLAG 19  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Sletning, Ændring og tilføjes:  
 
§8: Stk. 5 Landsforbundets 
daglige ledelse 
 
Landsforbundets daglige 
ledelse består af 
formandskabet samt den til 
enhver tid ansatte øverste 
administrative daglige leder, i 
daglig tale Sekretariatschef. 
 
Hovedbestyrelsen ansætter 
og afskediger 
Landsforbundets øverste 
administrative daglige leder.  
Hovedbestyrelsen nedsætter 
et ansættelsesudvalg som 
varetager 
ansættelsesopgaven.  
 
Landsforbundets øverste 
administrative leder ansætter 
og afskediger sekretariatets 
personale.  
 

 
På baggrund af 
fyringssagen fra 
sommeren 2019 og 
efter HB: anbefaling 
fra DUF og 
Kooperationen, ønsker 
HB at det skal stå helt 
klart hvem, der har 
mulighed for at 
ansætte og afskedige 
medarbejdere i DUI.  
 
HB: har også et ønske 
om at præcisere 
sekretariatets 
opgaver. 
 

 
ÆNDRINGS FORSLAG 
19A  
Forslag fra 
Fællesledelsen Fyn 
 
Slettes: 
Daglige 
 
ÆNDRINGS FORSLAG 
19B  
Forslag fra Ølstykke 
afdeling 
 
Ny tekst: 
 
§8: Stk. 5 
Landsforbundets 
daglige ledelse  
 
Landsforbundets 
daglige ledelse består af 
formandskabet samt 
den til enhver tid 
ansatte øverste 
administrative daglige 
leder, i daglig tale 
Sekretariatschef.  
 
Hovedbestyrelsen 
ansætter og afskediger 
Sekretariatschefen.  
Hovedbestyrelsen 
nedsætter et 

 
Ølstykke afdeling: Efter 
første gang titlen 
Sekretariatschef 
defineres, bør titlen 
bruges konsekvent 
fremover, da det 
forvirrer begreberne 
omkring den daglige 
ledelse og daglige 
leder i sin nuværende 
form. Det bliver 
nemmere at læse og 
forstå. 
 
HB indstiller forslag 
19A til forkastelse. 

HB finder, at det er vigtigt, 
at det tydeligt fremgår af 
vores vedtægter, hvem der 
har ansættelsesretten 
overfor sekretariatets 
ansatte, hvilket også er 
anbefalet af DUF. Det er HB 
der, efter indstilling fra det 
nedsatte ansættelsesudvalg, 
ansætter kontorets daglige 
leder (sekretariatschefen) 
og det er den 
sekretariatschefen, der har 
ansætter og afskediger 
sekretariatets personale. 
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Landsforbundets sekretariat 
løser administrative opgaver, 
der er forbundet med at være 
sekretariat for en 
Landsorganisation. Desuden 
yder sekretariatet service til 
afdelinger, fællesledelser og 
nedsatte udvalg. Endelig er 
det sekretariatets opgave at 
understøtte de opgaver, der 
er indeholdt i Landsmødets 
og Hovedbestyrelsens 
vedtagne beslutninger. 
 
Hovedbestyrelsen fastsætter 
de overordnede arbejds- og 
indsatsområder på 
Forbundskontoret.  
 
 

ansættelsesudvalg som 
varetager 
ansættelsesopgaven.  
Sekretariatschefen 
ansætter og afskediger 
sekretariatets personale.  
Landsforbundets 
sekretariat løser 
administrative opgaver, 
der er forbundet med at 
være sekretariat for en 
Landsorganisation.  
Desuden yder 
sekretariatet service til 
afdelinger, 
fællesledelser og 
nedsatte udvalg. Endelig 
er det sekretariatets 
opgave at understøtte 
de opgaver, der er 
indeholdt i 
Landsmødets og 
Hovedbestyrelsens 
vedtagne beslutninger. 

HB indstiller 19B til 
godkendelse, således at 
der efter 1. afsnit i § 8, stk. 
5, hvor det præciseres, at 
den ”øverst administrative 
daglige leder” benævnes 
sekretariatschef, 
konsekvensrettes i 
vedtægterne. 
 

 
§5: Stk. 6 Hovedbestyrelsens 
forretningsorden  
Hovedbestyrelsen fastsætter 
selv sin forretningsorden.  
 
 

 
FORSLAG 20  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring: 
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§8: Stk. 6 Hovedbestyrelsens 
forretningsorden  
Hovedbestyrelsen fastsætter 
selv sin forretningsorden. 
  

 
§5: Stk. 7 
LandsBørneUdvalget og 
LandsUngdomsUdvalget  
 
LandsBørneUdvalget  
Der vælges et 
landsbørneudvalg af og 
blandt de 6 – 14-årige, med 
det formål, at skabe 
aktiviteter for børnene i 
aldersgruppen 6 – 14 år. 
Udvalget sammensættes 
således:  
LandsBørneUdvalget består 
af udvalgsformanden og 9 
medlemmer der er valgt 
geografisk bredt. Formanden 
vælges af hovedbestyrelsen 
for en 1-årig periode, efter 
indstilling fra 
LandsBørneUdvalget.  
 
Medlemmerne vælges på skift 
for en 2-årig periode.  
 
Landsbørneudvalgets 
forretningsorden  

 
FORSLAG 21 
Forslag fra Hovedbestyrelsen 
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring: 
 
§8: Stk. 7 
LandsBørneUdvalget og 
LandsUngdomsUdvalget  
 
LandsBørneUdvalget  
Der vælges et 
landsbørneudvalg af og 
blandt de 6 – 14-årige, med 
det formål, at skabe 
aktiviteter for børnene i 
aldersgruppen 6 – 14 år. 
Udvalget sammensættes 
således:  
LandsBørneUdvalget består 
af udvalgsformanden og 9 
medlemmer der er valgt 
geografisk bredt. Formanden 
vælges af hovedbestyrelsen 
for en 1-årig periode, efter 
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Udvalget arbejder efter en 
forretningsorden vedtaget af 
hovedbestyrelsen efter 
indstilling fra 
LandsBørneUdvalget.  
 
LandsUngdomsUdvalget  
Der vælges et 
landsungdomsudvalg af og 
blandt de 13 – 25-årige, med 
det formål, at skabe 
aktiviteter for de unge i 
aldersgruppen 13-25 år. 
Medlemmerne vælges på skift 
for en 2-årig periode.  
 
Udvalget sammensættes 
således: 
LandsUngdomsUdvalget 
består af udvalgsformanden 
og 9 medlemmer, der er valgt 
geografisk bredt. Formanden 
vælges af hovedbestyrelsen 
for en 1-årig periode, efter 
indstilling fra 
LandsUngdomsUdvalget  
 
Landsungdomsudvalgets 
forretningsorden  
Udvalget arbejder efter en 
forretningsorden vedtaget af 
hovedbestyrelsen efter 
indstilling fra 
LandsUngdomsUdvalget.  

indstilling fra 
LandsBørneUdvalget.  
 
Medlemmerne vælges på skift 
for en 2-årig periode.  
 
Landsbørneudvalgets 
forretningsorden  
Udvalget arbejder efter en 
forretningsorden vedtaget af 
hovedbestyrelsen efter 
indstilling fra 
LandsBørneUdvalget.  
 
LandsUngdomsUdvalget  
Der vælges et 
landsungdomsudvalg af og 
blandt de 13 – 25-årige, med 
det formål, at skabe 
aktiviteter for de unge i 
aldersgruppen 13-25 år. 
Medlemmerne vælges på skift 
for en 2-årig periode.  
 
Udvalget sammensættes 
således: 
LandsUngdomsUdvalget 
består af udvalgsformanden 
og 9 medlemmer, der er valgt 
geografisk bredt. Formanden 
vælges af hovedbestyrelsen 
for en 1-årig periode, efter 
indstilling fra 
LandsUngdomsUdvalget  
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Landsungdomsudvalgets 
forretningsorden  
Udvalget arbejder efter en 
forretningsorden vedtaget af 
hovedbestyrelsen efter 
indstilling fra 
LandsUngdomsUdvalget.  
 

 
§5: Stk. 8 Andre udvalg  
Hovedbestyrelsen nedsætter 
herudover andre udvalg til at 
opfylde de arbejdsplaner, 
som landsmødet og 
hovedbestyrelsen vedtager. 
Udvalgene organiserer i øvrigt 
selv deres virksomhed.  
 
 
 
 

 
FORSLAG 22  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring og tilføjelse: 
 
§8: stk. 8 Andre udvalg  
Hovedbestyrelsen nedsætter 
herudover andre udvalg til at 
opfylde de arbejdsplaner, 
som landsmødet og 
hovedbestyrelsen vedtager. 
Udvalgene organiserer i øvrigt 
selv deres virksomhed, ud fra 
et kommissorium godkendt af 
hovedbestyrelsen. 
 

 
HB ønsker at 
præcisere at 
rammerne for 
udvalgsarbejder sker i 
et samarbejde mellem 
udvalget og HB. I 
rammerne skal det 
fremgå, hvorledes 
sekretariatet 
involveres i arbejdet. 
 

  

 
§5: Stk. 9 Landsforbundets 
repræsentationer 
Hovedbestyrelsen udpeger 
Landsforbundets 

 
FORSLAG 23  
Fra Hovedbestyrelsen  
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repræsentanter i 
organisationer, institutioner, 
virksomheder m.v., såvel 
internt som eksternt.  
 

Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring: 
 
 
§8: Stk. 9 Landsforbundets 
repræsentationer 
Hovedbestyrelsen udpeger 
Landsforbundets 
repræsentanter i 
organisationer, institutioner, 
virksomheder m.v., såvel 
internt som eksternt.  
 

 
§5: Stk. 10 Ansvarlig for 
uddannelsesvirksomheden  
Hovedbestyrelsen er 
hovedansvarlig for, at der 
gennemføres en 
uddannelsesvirksomhed for 
medarbejdere, og medvirker 
desuden til løsning af lokale 
forhold for de forskellige 
enheder.  
 
 

 
FORSLAG 24  
Fra Hovedbestyrelsen  
Ændring og tilføjelse: 
 
§8: stk. 10 Ansvarlig for 
kursus- og 
uddannelsesvirksomheden  
Hovedbestyrelsen er 
hovedansvarlig for, at der 
tilbydes kursus- og 
uddannelsestilbud for frivillige 
ledere i DUI. Tilbuddene skal 
målrettes de muligheder og 
udfordringer, som afdelinger 
og fællesledelser møder 
lokalt, regionalt og på 
landsplan. 

 
HB ønsker at gøre det 
helt klart at der er tale 
om tilbud til frivillige 
ledere i DUI og at det 
kan medvirke til at 
løse lokale 
udfordringer og 
udvikle de lokale 
enheder i DUI. 
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§6: Formandskabet  
 
§6: Stk. 1 Formandskabets 
sammensætning  
Formandskabet består af 
forbundsformanden og 2 
næstformænd, der vælges af 
landsmødet.  
 

 
FORSLAG 25  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring: 

 
§9: Formandskabet  
 
§9: Stk. 1 Formandskabets 
sammensætning  
Formandskabet består af 
forbundsformanden og 2 
næstformænd, der vælges af 
landsmødet.  

 
 

  

 
§6: Stk. 2 Ledelsen af 
Landsforbundet  
Under ansvar over for 
hovedbestyrelsen varetager 
Formandskabet 
Landsforbundets daglige 
ledelse.  
 
Formandskabets 
forretningsorden  
Formandskabet fastsætter 
selv sin forretningsorden, der 
fremlægges i 
hovedbestyrelsen.  
 

 
FORSLAG 26 
Forslag fra Hovedbestyrelsen 
Sletning og ændring: 
 
§9: Stk. 2 Formandskabets 
forretningsorden  
Under ansvar over for 
hovedbestyrelsen varetager 
Formandskabet 
Landsforbundets daglige 
ledelse.  
 
Formandskabets 
forretningsorden  
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Formandskabet fastsætter 
selv sin forretningsorden, der 
fremlægges i 
hovedbestyrelsen.  
 

 
§6: Stk. 3 Landsforbundets 
tegningsregler  
Med bindende virkning for 
Landsforbundet tegner 
forbundsformand og en 
næstformand i forening 
organisationen. Dette gælder 
også med hensyn til køb, salg 
og pantsætning af 
ejendomme efter en 
hovedbestyrelsesbeslutning 
herom.  
Hovedbestyrelsen 
bemyndiges til at udpege den 
eller de personer, som "hver 
for sig" kan hæve på 
Landsforbundet DUI-LEG og 
VIRKEs konti, samt anvende 
elektroniske baserede 
løsninger.  
 

 
FORSLAG 27  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring: 
 
§9: Stk. 3 Landsforbundets 
tegningsregler  
Med bindende virkning for 
Landsforbundet tegner 
forbundsformand og en 
næstformand i forening 
organisationen. Dette gælder 
også med hensyn til køb, salg 
og pantsætning af 
ejendomme efter en 
hovedbestyrelsesbeslutning 
herom.  
Hovedbestyrelsen 
bemyndiges til at udpege den 
eller de personer, som "hver 
for sig" kan hæve på 
Landsforbundet DUI-LEG og 
VIRKEs konti, samt anvende 
elektroniske baserede 
løsninger.  
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§7: Medlemskab og 
kontingent  
 
§7: Stk. 1 Optagelse af 
medlemmer  
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 
afdelinger og fællesledelser.  
 

 
FORSLAG 28  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring: 
 
 

§10: Medlemskab og 
kontingent  
 
§10, stk. 1 Optagelse af 
medlemmer 
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 
afdelinger og fællesledelser.  
 

   

 
§7: Stk. 2 Optagelse af 
organisationsmedlemmer  
Landsdækkende og regionale 
organisationsmedlemmer 

 
FORSLAG 29  
Fra Hovedbestyrelsen  
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tilsluttes Landsforbundet. 
Lokale 
organisationsmedlemmer 
tilsluttes afdelingen.  
 
Hvis der ikke forefindes en 
afdeling, tilknyttes lokale 
organisationsmedlemmer 
Landsforbundet.  
 

Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring: 
 
§10: stk. 2 Optagelse af 
organisationsmedlemmer  
Landsdækkende og regionale 
organisationsmedlemmer 
tilsluttes Landsforbundet. 
Lokale 
organisationsmedlemmer 
tilsluttes afdelingen.  
 
Hvis der ikke forefindes en 
afdeling, tilknyttes lokale 
organisationsmedlemmer 
Landsforbundet.  
 

 
§7: Stk. 3 
Minimumskontingent  
Minimumskontingent til 
Landsforbundet fastsættes af 
landsmødet for den 
kommende 
landsmødeperiode, ligesom 
landsmødet fastsætter 
vejledende kontingent for 
afdelingerne.  

 
FORSLAG 30  
Fra Hovedbestyrelsen  
Ændring, tilføjelse og 
sletning:  
 
§10: stk. 3 Kontingent  
Forbundskontingent for 
afdelinger fastsættes af 
landsmødet for den 
kommende 
landsmødeperiode, ligesom 
landsmødet fastsætter 
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vejledende kontingent for 
afdelingerne. 
 
Medlemskontingent  
Landsmødet fastsætter 
vejledende kontingent satser 
for intro-, enkelt- og 
familiemedlemskab samt 
organisationsmedlemmer. 
 

 
§7: Stk. 4 Underkendelse af 
medlemskab  
Hovedbestyrelsen kan på 
given foranledning 
underkende ethvert 
medlems- og 
medarbejderskab. For enhver 
underkendelse af medlems- 
og ulønnet frivilligt 
medarbejderskab kan 
afgørelsen indankes til 
landsmødet.  

 
FORSLAG 31  
fra Hovedbestyrelsen  
Ændring:  
 
§10: stk. 4 Underkendelse af 
medlemskab  
Hovedbestyrelsen kan på 
given foranledning 
underkende ethvert 
medlemskab.  
 
Hovedbestyrelsen kan 
ligeledes fratage et medlem 
muligheden for at kunne være 
frivillig i DUI-LEG og VIRKE 
både lokalt og nationalt.  
 
For enhver underkendelse af 
medlemskab eller fratagelse 
af muligheden for at være 
frivillig kan afgørelsen 
indankes til Landsmødet.  
 

 
HB: ønsker at 
præcisere teksten, på 
baggrund af 
anbefalinger fra DUF.  
 
HB: ønsker, at 
medlemmer der ikke 
betaler deres 
kontingent, ikke kan 
fortsætte med at 
deltage i DUI LEG og 
VIRKES aktiviteter – 
og dermed heller ikke 
være frivillig. 
 
HB: ønsker også at 
kunne fratage frivillige 
ledere deres hverv 
som frivillig, hvis deres 
adfærd ikke er 
forenelig med DUI-
LEG og VIRKE’s til 
enhver tid gældende 

 
Bemærk fra Ølstykke 
afdeling til forslag 31 
 
Der er lavet er forslag 
under ”Vejledende 
vedtægter for 
afdelingerne” under §3 
Medlemskab.  
 
Vi stiller spørgsmålstegn 
til om Hovedbestyrelsen 
kan fratage 
medlemsrettigheder i 
afdelingerne, når 
afdelingerne er juridiske 
selvstændige enheder.  
Måske skulle der i stedet 
for oprettes et ekstra 
stykke i de ”Vejledende 
vedtægter for 
afdelingerne” under §3 
Medlemskab, der 
hedder §3 stk. 2 

 
HB indstiller forslaget 
til forkastelse 

Det er essentielt for HB, at 
man er kontingentbetalende 
medlem af foreningen for at 
have rettigheder i forhold til 
landsdækkende aktiviteter. 
Det er vigtigt, at vi alle 
betaler til fællesskabet og 
ingen kører på frihjul. Om 
man i afdelingerne vælger 
at have medlemmer, der er 
kontingentfri, det vil HB ikke 
blande sig i. Men det er nu 
engang de 
kontingentbetalende 
medlemmer, der danner 
udgangspunkt for vores 
tilskud fra DUF, tilskud som 
er altafgørende for, at 
organisationen i det hele 
taget kan have 
landsdækkende aktiviteter. 
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regler, værdier og 
formål. 
 

Kontingent, der 
bestemmer at et 
medlemskab ophører, 
hvis der ikke er betalt 
kontingent efter et 
givent tidsrum.  
Vi har kendskab til at 
flere organisationer har 
en sådan 
kontingentparagraf. 
 

 

 

§ 8: Medarbejderforhold  
 
Udstedelse af 
medarbejderkort  
Landsforbundet udsteder 
medarbejderkort inklusive 
forsikring til alle 
organisationens frivillige 
medarbejdere, når disse er 
tjekket i Det Centrale 
Kriminalregister hos 
Rigspolitiet.  
Medarbejdere tjekkes mindst 
en gang i hver 
landsmødeperiode.  
 
Herudover udgiver 
Landsforbundet 
medarbejderinformation eller 
tidsskrift, samt sikrer 

 
FORSLAG 32  
fra Hovedbestyrelsen  
Sletning og tilføjelse: 
 

§ 8: Medarbejderforhold  
 
Udstedelse af 
medarbejderkort  
Landsforbundet udsteder 
medarbejderkort inklusive 
forsikring til alle 
organisationens frivillige 
medarbejdere, når disse er 
tjekket i Det Centrale 
Kriminalregister hos 
Rigspolitiet.  
 
Medarbejdere tjekkes mindst 
en gang i hver 
landsmødeperiode.  
 

 
HB: Det fysiske 
medarbejderkort har 
ikke været produceret 
i en periode, derfor er 
dette en tilpasning til 
den virkelighed vi har 
i organisationen  

 

 
ÆNDRINGS FORSLAG 
32A  
Forslag fra 
Fællesledelsen Fyn 

Tilføjelse: 

Aktive forældre 
 

 

HB indstiller forslaget 
til godkendelse, i det 
omfang at indhentning af 
børneattest også er 
gældende for de aktive 
forældre. Det er afgørende 
for HB, at alle voksne, der i 
kortere eller længere tid har 
et ansvar for vores børn, har 
børneattest. 
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uddannelsestilbud til 
organisationens medlemmer.  

Herudover udgiver 
Landsforbundet 
medarbejderinformation eller 
tidsskrift, samt sikrer 
uddannelsestilbud til 
organisationens medlemmer.  
 

§ 11: Børneattest 
Det er de frivillige kræfter, der 
er bærende for foreningens 
aktiviteter. Landsforbundet 
skal altid indhente 
børneattest på dem, der 
ønsker at være frivillig leder i 
afdelinger eller fællesledelser. 
Der skal indhentes 
børneattester mindst en gang 
i hver landsmødeperiode. 

De frivillige lederes arbejde er 
forsikringsdækket fra 
Landsforbundet.    
 

 

§ 9: Økonomiske 
dispositioner  
 
Hæftelse for økonomiske 
dispositioner  
Ved køb af fast ejendom og 
andre økonomiske 
dispositioner, hæfter 

 
FORSLAG 33  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring: 
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Landsforbundet DUI-LEG og 
VIRKER kun for de 
beslutninger, der træffes af 
Landsforbundets 
hovedbestyrelse under 
hensyntagen til §6, stk. 3 og 
4.  
 
Lokalenheder hæfter selv  
Alle lokale enheders 
økonomiske dispositioner 
påhviler økonomisk og juridisk 
disse enheders respektive 
kompetente forsamlingers 
beslutninger. 
  

§12: Økonomiske 
dispositioner  
 
 
§12: stk. 1: Hæftelse for 
økonomiske dispositioner  
Ved køb af fast ejendom og 
andre økonomiske 
dispositioner, hæfter 
Landsforbundet DUI-LEG og 
VIRKER kun for de 
beslutninger, der træffes af 
Landsforbundets 
hovedbestyrelse under 
hensyntagen til §6, stk. 3 og 
4.  
 
§12: stk. 2 Lokalenheder 
hæfter selv  
Alle lokale enheders 
økonomiske dispositioner 
påhviler økonomisk og juridisk 
disse enheders respektive 
kompetente forsamlingers 
beslutninger. 
 

 

§10: Regnskab  
 
§10: Stk. 1 Regnskabsår  
Regnskabsåret er 
kalenderåret.  

 
FORSLAG 34  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
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 §13: Regnskab  

 
§13: stk. 1 Regnskabsår  
Regnskabsåret er 
kalenderåret.  

 
§10: Stk. 2 Bankforbindelse  
Landsforbundets 
hovedbankforbindelse er 
Arbejdernes Landsbank.  
 

 
FORSLAG 35  
Fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
§13: stk. 2 Bankforbindelse  
Landsforbundets 
hovedbankforbindelse er 
Arbejdernes Landsbank.  
 

   

 

§11: Ændring af 
vedtægter  
 
Krav til ændring af 
vedtægterne  
Ændring af Landsforbundets 
vedtægter skal ske på et 
landsmøde og skal godkendes 
af mindst 2/3 af landsmødets 
fremmødte 
stemmeberettigede 
medlemmer.  
 

 
FORSLAG 36  
fra Hovedbestyrelsen  
Sletning: 
 

§11: Ændring af 
vedtægter  
 
Krav til ændring af 
vedtægterne  
Ændring af Landsforbundets 
vedtægter skal ske på et 
landsmøde og skal godkendes 
af mindst 2/3 af landsmødets 
fremmødte 

 
Det står nu i nyt §5: 
Stk. 5 
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stemmeberettigede 
medlemmer.  
 

 

§12: Organisationens 
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.  
 
Er der ingen afdelinger 
tilbage skal organisationens 
aktiver overdrages til anden 
børne- og 
ungdomsvirksomhed, 
uddannelsesformål eller 
andet almennyttigt formål 
inden for arbejderbevægelsen 
efter landsmødets beslutning.  
 
Der skal 2 landsmøder til 
vedtagelse af Landsforbundet 
DUI-LEG og VIRKEs ophør, for 
at være gyldigt, træffes på 2 
på hinanden følgende 
landsmøder.  
 

 
FORSLAG 37  
fra Hovedbestyrelsen  
Paragrafnumret ændres som 
konsekvens af de øvrige 
forslag. 
 
Ændring og tilføjelse:  
 

§14: Organisationens 
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.  
 
Er der ingen afdelinger 
tilbage skal organisationens 
aktiver overdrages til anden 
børne- og 
ungdomsvirksomhed, 
uddannelsesformål eller 
andet almennyttigt formål 

 
Det skal ikke være 
muligt at holde begge 
møder samme dag. 
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inden for arbejderbevægelsen 
efter landsmødets beslutning.  
 
Der skal 2 landsmøder til 
vedtagelse af Landsforbundet 
DUI-LEG og VIRKEs ophør, for 
at være gyldigt, træffes på 2 
på hinanden følgende 
landsmøder.  De to 
landsmøder skal afholdes 
med minimum en måneds 
mellemrum. 
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Vejlende vedtægter for afdelingerne i DUI-LEG og VIRKE                     

 
 

Nuværende vedtægter 
(Vedtaget på landsmøde den 27.-28. oktober 2018) 

Ændringsforslag Motivation 

 

§1: Afdelingens formål  
DUI-LEG og VIRKE er en selvstændig 
idébetonet børne- og ungdomsorganisation, 
der på arbejderbevægelsens demokratiske, 
socialistiske idégrundlag, har til formål:  
- at organisere fritidsaktiviteter for børn, 
unge, familier og andre voksne overalt i 
landet  
- at udvikle børn og unge til selvstændig 
tænken og skaben, samt deres evner til at 
samarbejde og fungere med andre  
- at øge børns og unges rettigheder og 
indflydelse  
- at arbejde for lige muligheder for alle 
børn, unge og familier, samt at sikre børn og 
unge retten til beskyttelse overlast  
- at udbygge solidariteten med de socialt 
dårligst og svagest stillede  
- at organisere aktiviteter, der giver familien 
større samværsmuligheder og indhold i 
fritiden 
- at arbejde for at sikre alle verdens børn ret 
til at leve i fred og frihed  
- at udbygge respekten for, og tolerancen 
og solidariteten med andre mennesker  

  
HB har valgt ikke at foreslå 
ændringer i formålet I stedet 
formuleres en mission, vision 
som landsmødet skal vedtage. 
Formålet med mission og vision 
er, på en enkel måde at 
fortælle om DUI. 
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- at udbygge børns og unges kreative evner 
til at udtrykke sig  
- at fremme fællesskabet  
- at styrke samarbejde ved at organisere 
motionsorienterede idrætsaktiviteter som et 
alternativ til den eliteorienterede 
konkurrenceidræt  
- at fremme børns og unges holdning til 
ligestilling  
- at arbejde for et samfund med politisk, 
økonomisk, socialt og kulturelt demokrati  
- at arbejde for en samlet børnepolitik  
 
 

§2: Navn og område  
 
Afdelingens navn og hjemkommune  
DUI-LEG og VIRKE, [Her indskrives 
afdelingens navn] afdeling, der har 
hjemsted i [Her indskrives kommunens 
navn] kommune, er som selvstændig 
økonomisk og juridisk enhed tilknyttet 
Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE.  
 

  

 

§3: Medlemskab  
 
Hvem kan optages som medlemmer?  
Som medlemmer kan optages personer og 
lokale organisationer i arbejderbevægelsen, 
der ønsker at arbejde for opfyldelse af 

 
ÆNDRINGS FORSLAG OA  
Forslag fra Ølstykke afdeling 
 
Nyt stykke: 
 
§3 stk. 2: Kontingent 
Hvis kontingentet ikke er betalt senest et kvartal efter 
den ordinære opkrævning, bortfalder ens 
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formålsparagraffen, og som betaler det 
fastsatte kontingent.  
 

medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed) indtil 
man har betalt. Manglende indbetaling kan uden videre 
medføre tab af medlemskab. 
 

 

§4: Opgaver  
 
Afdelingens opgaver  
Det er afdelingens opgave at iværksætte 
aktiviteter i lokalområdet i 
overensstemmelse med DUI-LEG og VIRKEs 
formål samt landsmødets og 
hovedbestyrelsens vedtagelser.  
 

  

 

§5: Afdelingsmødet  
 
§5: Stk. 1 Øverste myndighed  
Afdelingens øverste myndighed er 
afdelingsmødet, der afholdes hvert år i 
januar eller februar måned.  
 
Tidsfrist for indkaldelse  
Afdelingsmødet skal indkaldes skriftligt med 
mindst 14 dages varsel med angivelse af 
dagsorden.  
 
Indhold på afdelingsmødet  
På afdelingsmødet aflægges der beretning 
om afdelingen og der fremlægges planer for 
det fremtidige arbejde. Det reviderede 
regnskab, bestående af driftsregnskab og 

 
FORSLAG 1  
Fra Hovedbestyrelsen  
Ændring: 
 
Stk. 1 Øverste myndighed  
Afdelingens øverste myndighed er afdelingsmødet, der 
afholdes i 1. kvartal. 
 
Tidsfrist for indkaldelse  
Afdelingsmødet skal indkaldes skriftligt med mindst 14 
dages varsel med angivelse af dagsorden.  
 
Indhold på afdelingsmødet 
Som et minimum skal dagsordenen indeholde 

1. Beretning om afdelingens arbejde  
2. Fremlæggelse af et revideret regnskab, 

indeholdende 
a. Driftsregnskab 

 
En lempning af reglerne, 
således at afdelingerne får hele 
kvartalet til at afholde 
afdelingsmødet i.  
 
Det er ligeledes præciseret 
hvad der som minimum skal 
være på dagsordenen.  
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status, fremlægges skriftligt til 
afdelingsmødets godkendelse.  
 

b. Balance  
c. Egenkapital opgørelse 

3. Indkomne forslag 
4. Valg jævnfør §5 stk. 3 
5. Eventuelt 

  
 
§5: Stk. 2 Stemmeret  
Alle afdelingens medlemmer har stemmeret 
ved afdelingsmødet.  
Fuldmagt er ugyldig  
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 

 
FORSLAG 2  
fra Hovedbestyrelsen  
Tilføjelse og sletning: 
 
§5: Stk. 2 Stemmeret   
Alle afdelingens medlemmer har stemmeret ved 
afdelingsmødet, forudsat der er betalt kontingent. 
Fuldmagt er ugyldig  
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 
 

 
Medlemskab kræver at man har 
betalt sit kontingent, og derfor 
er dette blot en reminder om 
dette. 

 
§5: Stk. 3 Valg af bestyrelse og revisorer  
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.  
 
Børne- og ungdomsrepræsentant i 
bestyrelsen  
Derudover kan vælges for en 2-årig periode 
2 børne- og ungdomsrepræsentant.  
 
Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen 
Såfremt der er valgt 

 
FORSLAG 3  
fra Hovedbestyrelsen  
Ændring:  
 
§5: Stk. 3 Valg af bestyrelse og revisorer  
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.  
 
Børne- og ungdomsrepræsentant i bestyrelsen  
Derudover kan vælges for en 2-årig periode 2 børne- og 
ungdomsrepræsentant.  
 

 
Der er tale om en konsekvens-
retning hvis HB-forslaget til 
ændring af Landsforbundets 
vedtægter §9 bliver vedtaget.  
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medarbejderrepræsentant, skal 
vedkommende indgå som fuldgyldigt 
bestyrelsesmedlem  
 
Valg af delegeret til landsmødet  
Når landsmødet er indkaldt, vælges 2 
delegeret hertil.  
 
Valg af suppleanter  
Der kan til alle tillidsposter vælges det 
fornødne antal suppleanter. Disse vælges 
for 1 år.  
 
Hvem er valgbare?  
Kun medlemmer, der er til stede ved 
afdelingsmødet eller har givet skriftligt 
tilsagn til afdelingsmødet, kan vælges.  
 

Repræsentant for de frivillige ledere i bestyrelsen  
Såfremt der er valgt en repræsentant for de frivillige 
ledere, skal vedkommende indgå som fuldgyldigt 
bestyrelsesmedlem.  
 
Valg af delegeret til landsmødet  
Der vælges op til 3 delegerede til landsmødet 
 
Afdelingsmødet kan bemyndige bestyrelsen til at udpege 
delegerede og suppleanter til landsmødet.  
 
Valg af suppleanter  
Der kan til alle tillidsposter vælges det fornødne antal 
suppleanter. Disse vælges for 1 år.  
 
Hvem er valgbare?  
Kun medlemmer, der er til stede ved afdelingsmødet 
eller har givet skriftligt tilsagn til afdelingsmødet, kan 
vælges.  
 

 
§5: Stk. 4 Fastsættelse af kontingent  
Afdelingsmødet fastsætter 
afdelingskontingentet.  
 

  

 
§5: Stk. 5 Ekstraordinært afdelingsmøde  
Ekstraordinært afdelingsmøde skal afholdes, 
såfremt bestyrelsen eller halvdelen af de 
stemmeberettigede medlemmer eller 
hovedbestyrelsen finder det nødvendigt.  
 
Varsling af ekstraordinært afdelingsmøde  
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Ekstraordinært afdelingsmøde skal 
indkaldes med mindst 14 dages varsel med 
angivelse af motiveret dagsorden.  
 
Adgang til ekstraordinært afdelingsmøde  
Adgang til det ekstraordinære 
afdelingsmøde er betinget af, at man ikke 
skylder kontingent.  
 
 
 
  

FORSLAG 4  
fra Hovedbestyrelsen  
Tilføjelse:  
 
§5: Stk. 6 Ændringer af afdelingsvedtægter 
Ændringer af afdelingsvedtægter skal ske på et 
afdelingsmøde og skal godkendes af mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmer.  
 
Ændringer skal indsendes til Landsforbundets 
hovedbestyrelse  
For at ændringer fra disse vejledende vedtægter er 
gældende, så skal de indsendes til landsforbundets 
hovedbestyrelse efter behandling på afdelingsmødet. 
 

 
Dette er igen en præcisering. 
Landsforbundet har brug for 
de opdaterede vedtægter i 
afdelingsarkivet og derfor dette 
krav.  

 

§6: Afdelingsbestyrelsen  
 
§6: Stk. 1 Bestyrelsens opgaver  
Bestyrelsen varetager afdelings daglige 
arbejde og sikre at alle de administrative 
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deadlines over for bl.a. landsforbundet og 
kommunen bliver overholdt.  
 
 
§6: Stk. 2 Afdelingens tegningsregler  
Med bindende virkning for afdelingen 
tegner formand og kasserer i forening 
afdelingen. Dette gælder også med hensyn 
til køb, salg og pantsætning af ejendom 
efter beslutning herom på et 
afdelingsmøde.  
 
Afdelingsbestyrelsen bemyndiges til at 
udpege den eller de personer, som ”hver for 
sig” kan hæve på afdelingens konti og 
anvende elektroniske baserede løsninger.  
 

  

 
§6: Stk. 3 Afstemningsregler  
For alle vedtagelser på afdelingsmødet, med 
undtagelse af vedtægtsændringer, kræves 
simpelt flertal. Ændringer af vedtægter 
kræver 2/3 flertal af de fremmødte 
stemmer.  
 
 
 

 
FORSLAG 5  
fra Hovedbestyrelsen  
Sletning: 
 
§6: Stk. 3 Afstemningsregler  
For alle vedtagelser på afdelingsmødet, med undtagelse 
af vedtægtsændringer, kræves simpelt flertal. Ændringer 
af vedtægter kræver 2/3 flertal af de fremmødte 
stemmer.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Paragraffen slettes da det 
allerede står under §14 som vi 
foreslår flyttes op som nyt §5 
stk. 6 
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§6: Stk. 4 Information til 
Forbundskontoret  
Efter afdelingsmødets afholdelse skal 
bestyrelsen indsende beretning, godkendt 
regnskab, samt navne og adresser på 
bestyrelsen til Landsforbundet. Deadline for 
indsendelse er senest den 1. april.  
 

 
FORSLAG 6  
fra Hovedbestyrelsen  
Sletning, Ændring og Tilføjelse: 
 
§6: Stk. 4 Indsendelse til afdelingsarkivet  
Efter afdelingsmødets afholdelse skal bestyrelsen 
indsende beretning, referat, godkendt regnskab samt 
afdelingsvedtægter, samt navne og adresser på 
bestyrelsen til Landsforbundet.  
Deadline for indsendelse er senest den 1. april.  
 

 
Dette er et krav fra DUF, at 
landsforbundet skal have disse 
informationer fra afdelinger.  
 

 
§6: Stk. 5 Kassererens opgaver 
Det er kassererens ansvar at holde 
bestyrelsen løbende orienteret om 
regnskab, samt udarbejde et skriftligt 
regnskab, bestående af driftsregnskab og 
status til afdelingsmødet. Herudover er det 
kassererens ansvar at indsende 
medlemsindberetning og materialer til 
Landsforbundets afdelingsarkiv efter 
hovedbestyrelsens beslutninger herom.  
 
 

  

 
§6: Stk. 6 Forretningsorden  
Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden.  
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§6: Stk. 7 Medarbejderkort  
Samtlige bestyrelsesmedlemmer, der er 
fyldt 15 år, skal udstyres med 
Landsforbundets medarbejderkort.  
 

 
FORSLAG 7  
Fra Hovedbestyrelsen  
Slettes:  
 
§6: Stk. 7 Medarbejderkort  
Samtlige bestyrelsesmedlemmer, der er fyldt 15 år, skal 
udstyres med Landsforbundets medarbejderkort.  
 

 
Se motivationen i 
landsvedtægterne.   
 

 

§7: Den pædagogiske virksomhed  
 
§7: Stk. 1 Medarbejdere  
Afdelingens pædagogiske virksomhed 
bestrides under ansvar over for bestyrelsen 
af medlemmer, der ligeledes udstyres med 
Landsforbundets medarbejderkort og har 
en godkendt børneattest.  
Landsforbundet har overblik over hvilke 
regler der er for at kunne blive medarbejder 
i en afdeling, med hensyn til forsikring, 
medarbejderkort og børneattester. Se 
Landsforbundets vedtægter.  

 
 
FORSLAG 8  
Fra Hovedbestyrelsen  
Sletning og Ændring:  
 

§7: Den pædagogiske virksomhed  
 
§7: Stk. 1 Børneattest 
Afdelingens pædagogiske virksomhed bestrides, under 
ansvar over for bestyrelsen, af medlemmer, der ligeledes 
udstyres med Landsforbundets medarbejderkort og har 
af frivillige ledere, som har en godkendt børneattest.  
 
Landsforbundet har overblik over hvilke regler der er for 
at kunne blive frivillig i en afdeling, med hensyn til 
forsikring, medarbejderkort og børneattester. Se 
Landsforbundets vedtægter.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Se motivationen i 
landsvedtægterne 
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§7: Stk. 2 Medarbejderrepræsentant til 
bestyrelsen  
Afdelingens medarbejdere kan af sin midte 
vælge en repræsentant til bestyrelsen for 1 
år.  
 

 
FORSLAG 9  
Fra Hovedbestyrelsen  
Ændring:  
 
§7: Stk. 2 Repræsentant for de frivillige ledere til 
bestyrelsen  
Afdelingens frivillige ledere kan af sin midte vælge en 
repræsentant til bestyrelsen for 1 år.  
 

 
Der er tale om en konsekvens-
retning, hvis HB-forslaget til 
ændring af Landsforbundets 
vedtægter §8 bliver vedtaget.  
 

 

§8: Uddannelse  
 
Uddannelsesplan for medarbejdere  
Afdelingen er ansvarlig for, at 
medarbejderne gennemgår et 
uddannelsesforløb, i overensstemmelse med 
den af hovedbestyrelsen vedtagne 
kursusstruktur, samt forpligtet til at yde 
økonomisk støtte og opmuntring.  
 
 
 

 
FORSLAG 10  
Fra Hovedbestyrelsen  
Ændring:  
 
§8: Uddannelse  
 
Uddannelsesplan for frivillige ledere  
Afdelingen er ansvarlig for, at frivillige ledere gennemgår 
et uddannelsesforløb, i overensstemmelse med den af 
hovedbestyrelsen vedtagne kursusstruktur, samt 
forpligtet til at yde økonomisk støtte og opmuntring.  
 

 
Der er tale om en 
konsekvensretning, hvis HB-
forslaget til ændring af 
Landsforbundets vedtægter §8 
bliver vedtaget.  
 

 

§9: Hytter og grunde  
 
§9: Stk. 1 Disposition af ejendomme og 
grunde  
Afdelingen disponerer selv med hensyn til 
salg, køb eller langvarige lejemål.  
 
Information til Landsforbundet  
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Landsforbundet skal orienteres om 
afdelingens dispositioner.  
 
 
 
§9: Stk. 2 Afdelingen hæfter alene  
Kun afdelingen hæfter økonomisk og juridisk 
for egne dispositioner.  
 
Forkøbsret  
Ved salg har Landsforbundet forkøbsret, og 
kan underkende salg, såfremt 
Landsforbundet ikke har fået tilbud om køb.  
 
 

  

 

§10: Selvejende institutioner  
 
Landsforbundet skal godkende disses 
vedtægter  
Hvor der i forbindelse med en afdeling 
oprettes en selvejende institution, skal love 
for denne og senere ændringer godkendes 
af Landsforbundets hovedbestyrelse.  
 

  

 

§11: Fællesledelser  
 
Fællesledelse  
Afdelingen kan beslutte at indgå i en 
fællesledelse. Beslutning om at indgå skal 
træffes på et afdelingsårsmøde.  
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§12: Regnskab og økonomi 
  
Regnskabsåret  
Regnskabsåret er kalenderåret.  

 
FORSLAG 11  
Fra Hovedbestyrelsen  
Tilføjelse:  
 
§12: Regnskab og økonomi  
Regnskabsåret  
Regnskabsåret er kalenderåret.  
 
Krav til afdelingsregnskab  
Regnskabet skal som minimum indeholde følgende:  
• Resultatopgørelse  
• Balance  
• Egenkapitalopgørelse  
 
Regnskabet skal opbevares med alle bilag i 5 år, fra 
udgangen af det afsluttede regnskabsår.  
 

 
HB ønsker at tilføje krav til 
afdelingsregnskab grundet krav 
fra DUF for at Landsforbundet 
kan søge tipstilskud.  
 

 

§13: Ophævelse  
Hvis afdeling ønskes ophævet, skal det ske 
ved et ordinært eller ekstraordinært 
afdelingsmøde. Indkaldelse til 
afdelingsmødet skal ske med mindst 14 
dages varsel med en motiveret dagsorden, 
hvor ophævelsen fremgår.  
 
Fællesledelsen/landsforbundet skal forvalte 
værdierne i 2 år.  
 
Såfremt der efter 2 års forløb ikke er 
oprettet en ny afdeling, disponerer 

 
FORSLAG 12  
fra Hovedbestyrelsen  
 
Afdelingen ophører når 2/3 af de fremmødte delegerede 
stemmer for ophævelsen.  
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landsforbundet over ejendelene. 
Landsforbundet kan dog umiddelbart 
disponere over ejendele, der er direkte 
tabsgivende.  
 
 

§14: Ændringer  
Krav for ændringer af afdelingens 
vedtægter  
Ændringer af afdelingens vedtægter skal ske 
på et afdelingsmøde og skal godkendes af 
mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.  
 
Ændringer skal indsendes til 
Landsforbundets hovedbestyrelse  
For at ændringer fra disse vejledende 
vedtægter er gældende, så skal de 
indsendes til landsforbundets 
hovedbestyrelse efter behandling på 
afdelingsmødet.  
 
Afdelingen skal behandle ændringer i 
vejledende vedtægter fra landsmødet  
Afdelingen er forpligtet til at behandle 
Landsmødets ændringer i vejledende 
vedtægter for afdelinger på det 
førstkommende årsmøde efter et 
landsmøde.  
 

 
FORSLAG 13  
Fra Hovedbestyrelsen  
Sletning: 
 

§14: Ændringer  
 
Krav for ændringer af afdelingensvedtægter  
Ændringer af afdelingensvedtægter skal ske på et 
afdelingsmøde og skal godkendes af mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmer.  
 
Ændringer skal indsendes til Landsforbundets 
hovedbestyrelse  
For at ændringer fra disse vejledende vedtægter er 
gældende, så skal de indsendes til landsforbundets 
hovedbestyrelse efter behandling på afdelingsmødet.  
 
Afdelingen skal behandle ændringer i vejledende 
vedtægter fra landsmødet  
Afdelingen er forpligtet til at behandle Landsmødets 
ændringer i vejledende vedtægter for afdelinger på det 
førstkommende årsmøde efter et landsmøde.  
 

 
Flyttes op som ny paragraf 5 
stk. 6 – da det omhandler 
afdelingsmødet 
 

  



LANDSMØDE 2022  21.-22. maj på Ankersminde   
 

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER - SIDE 55 af 62 

 

 

MAJ 2022  

 

Vedtægter for fælledelser i DUI-LEG og VIRKE                     

 
 

Nuværende vedtægter 
(Vedtaget på landsmøde den 27.-28. oktober 2018) 

Ændringsforslag Motivation 

 

§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.  
Fællesledelsen skal til enhver tid hjælpe og 
støtte afdelingerne med at opfylde 
landsmødets, landskonferencens og 
hovedbestyrelsens vedtagelser  
 

  

 

§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].  
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Fællesledelsen er en selvstændig økonomisk 
enhed tilknyttet Landsforbundet DUI-LEG og 
VIRKE  
 
 

§3: Fællesmødet  
 
§3: Stk. 1 Højeste myndighed  
Fællesledelsens højeste myndighed er 
årsfællesmødet, der afholdes hvert år i 
marts måned efter afdelingsmødernes 
afholdelse.  
 
Varsling af årsfællesmødet  
Årsfællesmødet indkaldes skriftligt med én 
måneds varsel med angivelse af dagsorden.  
 
Årsfællesmødets indhold  
På årsfællesmødet aflægges beretning,  
ligesom det fremtidige arbejdet drøftes. Det 
reviderede regnskab, der består af 
driftsregnskab og status, fremlægges 
skriftligt til godkendelse  
 
 

  

 
§3: Stk. 2 Delegerede til årsfællesmødet  
Årsfællesmødet består af 
forretningsudvalget, en ligelig 
repræsentation (mindst 2 repræsentanter) 
fra hver tilsluttet DUI-LEG og VIRKE-afdeling. 
Disse har stemmeret.  
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Herudover deltager 1 repræsentant fra 
arbejderbevægelsens øvrige organisationer 
efter årsfællesmødets vedtagelse. Disse har 
ikke stemmeret.  
 
Alle medlemmer har taleret  
Derudover har alle medlemmer af DUI-LEG 
og VIRKE i fællesledelsens område adgangs- 
og taleret efter fællesledelsens 
forretningsudvalgs vedtagelser.  
 
 
§3: Stk. 3 Valg på årsfællesmødet  
På årsfællesmødet vælges et 
forretningsudvalg bestående af formand, 
kasserer, sekretær, samt 1 repræsentant fra 
hver tilsluttet afdeling.  
 
Andre valg  
I landsmøde år vælges en delegeret til 
landsmødet.  
 
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.  
 

 
FORSLAG 1  
Fra Hovedbestyrelsen  
Tilføjelses og sletning:   
 
§3: Stk. 3 Valg på årsfællesmødet  
På årsfællesmødet vælges et forretningsudvalg 
bestående af formand, kasserer, sekretær, samt 1 
repræsentant fra hver tilsluttet afdeling. Derudover 
vælges en delegeret til landsmødet. 
Årsmødet kan beslutte at lade bestyrelsen udpege 
denne.  
 
Andre valg  
I landsmøde år vælges en delegeret til landsmødet.  
 
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.  
 

 
Konsekvensrettelse af 
vedtagelser i 
landsforbundsvedtægterne 
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§3: Stk. 4 Fuldmagt er ugyldig  
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
 

  

 
§3: Stk. 5 Ekstraordinært årsfællesmøde  
Ekstraordinært årsfællesmøde skal afholdes 
og indkaldes med 14 dages varsel, såfremt 
forretningsudvalget eller 2 af de tilsluttede 
afdelinger og organisationsmedlemmer 
finder det nødvendigt.  

  

 
§3: Stk. 6 Daglig ledelse  
Forretningsudvalget konstituerer sig selv.  
 

  

 
§3: Stk. 7 Fællesledelsens tegningsregler  
Med bindende virkning for fællesledelsen 
tegner formand og kasserer i forening 
fællesledelsen. Dette gælder også med 
hensyn til køb, salg og pantsætning af 
ejendom efter beslutning herom på et 
årsfællesmøde.  
 

  

 
§3: Stk. 8 Forretningsorden  
Forretningsudvalget fastsætter selv sin 
forretningsorden.  
 

  

 
§3: Stk. 9 Afstemningsregler  
Alle vedtagelser på årsfællesmødet kræver 
almindeligt flertal blandt de fremmødte 
stemmeberettigede. Alle vedtagelser om 

 
FORSLAG 2  
Fra Hovedbestyrelsen  
Tilføjelses:   
 

 
Konsekvensrettelse af 
vedtagelser i 
landsforbundsvedtægterne 
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ændringer af vedtægter, samt køb og salg 
af fællesledelsens faste ejendom skal dog 
vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede.  
 

§3: Stk. 9 Afstemningsregler  
Alle vedtagelser på årsfællesmødet kræver almindeligt 
flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Alle 
vedtagelser om ændringer af vedtægter, samt køb og 
salg af fællesledelsens faste ejendom skal dog vedtages 
af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.  
 
For at ændringer fra disse vejledende vedtægter er 
gældende, så skal de indsendes til Landsforbundets 
hovedbestyrelse efter behandlingen på årsfællesmødet.  
 

 
§3: Stk. 10 Forkøbsret  
Ved salg har Landsforbundet og 
fællesledelse forkøbsret og kan underkende 
salg såfremt Landsforbundet og 
fællesledelse ikke har fået tilbud om køb.  
 

  

 
§3: Stk. 11 Indsendelse af forslag  
Forslag til årsfællesmødet indsendes 
skriftligt til fællesledelsens formand senest 3 
uger før mødets afholdelse.  
 

  

 
§3: Stk. 12 Information Landsforbundet  
Beretning, regnskab samt navne og 
adresser på forretningsudvalget skal 
indsendes til Landsforbundet straks efter 
årsfællesmødets afholdelse.  
 

 
 

 

 

§4: Kontingent  
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Kontingent  
Årsfællesmødet fastsætter kontingent til 
fællesledelsen for de tilsluttede afdelinger 
og organisationsmedlemmer.  
 
 

§5: Regnskab og økonomi  
 
Regnskabsåret  
Regnskabsåret er kalenderåret  

 
FORSLAG 3 
Fra Hovedbestyrelsen  
Tilføjelse:  
 
§ 12: Regnskab og økonomi  
 
Regnskabsåret  
Regnskabsåret er kalenderåret.  
 
Krav til regnskab  
Regnskabet skal som minimum indeholde følgende:  
• Resultatopgørelse  
• Balance  
• Egenkapitalopgørelse  
 
Regnskabet skal opbevares med alle bilag i 5 år, fra 
udgangen af det afsluttede regnskabsår.  
 

 
HB ønsker at tilføje krav til 
regnskab.  
 

 

§6: Ophævelse af fællesledelse  
 
§6: Stk. 1 Krav til ophør  
Fællesledelsen ophører når 2/3 af de 
fremmødte delegerede stemmer for 
ophævelsen, eller når der kun er én DUI-LEG 
og VIRKE afdeling i kommunen.  

 
FORSLAG 4  
Fra Hovedbestyrelsen  
Ændring og tilføjelse: 
 
§6: Stk. 1 Krav til ophør 
Hvis fællesledelsen ønskes ophævet, skal det ske ved et 
ordinært eller ekstraordinært fællesmøde. Indkaldelse til 

 
En præcisering af muligheden 
for og tidsforløbet i ophævelse 
af en fællesledelse.  
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Forslag om opløsning af fællesledelsen skal 
fremgå af den udsendte dagsorden.  
 
 
 
 

mødet skal ske med mindst 14 dages varsel med en 
motiveret dagsorden, hvor ophævelsen fremgår.  
  
Fællesledelsen ophører når 2/3 af de fremmødte 
delegerede stemmer for ophævelsen, eller når der kun er 
én DUI-LEG og VIRKE afdeling i samarbejdet.  
Forslag om opløsning af fællesledelsen skal fremgå af 
den udsendte dagsorden.  
 

 
§6: Stk. 2 Landsforbundet skal godkende 
ophævelsen  
Før enhver ophævelse er gyldig, skal den 
godkendes af Landsforbundets 
Hovedbestyrelse.  
 

  

 
§6: Stk. 3 Formuen ved ophævelse  
Ved fællesledelsens ophævelse, beslutter 
DUI-afdelingerne, der er tilsluttet 
fællesledelsen, hvad fællesledelsens formue 
skal anvendes til indenfor DUI-
organisationen.  
 
Såfremt der ikke eksisterer en DUI-afdeling, 
der er (var) tilknyttet fællesledelsen, så 
tilfalder formuen og ejendele 
Landsforbundet.  
 

  

 

§7: Ændringer af vedtægter  
 
FORSLAG 4  
Fra Hovedbestyrelsen  
Sletning: 
 

 
Det står nemlig allerede under 
§3 stk. 9 og forslår at sidste del 
har vi tilføjet. 
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Ændringer af fællesledelsens vedtægter skal 
ske på et årsfællesmøde og skal godkendes 
af mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.  
For at ændringer fra disse vejledende 
vedtægter er gældende, så skal de 
indsendes til Landsforbundets 
hovedbestyrelse efter behandlingen på 
årsfællesmødet.  
 

 

§7: Ændringer af vedtægter  
Ændringer af fællesledelsens vedtægter skal ske på et 
årsfællesmøde og skal godkendes af mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmer.  
For at ændringer fra disse vejledende vedtægter er 
gældende, så skal de indsendes til Landsforbundets 
hovedbestyrelse efter behandlingen på årsfællesmødet.  
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