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Vedtægter af 6. marts 2014   Ændringsforslag 

§ 8 
 
Kredsstyrelsen består af 4 medlemmer, hvoraf de 2 
er kongresdelegerede, som vælges på den 
ordinære generalforsamling i lige år. Valgperioden 
er sammenfaldende med kongressens valgperiode. 
Kredsformanden er altid kongresdelegeret. 
Der vælges 2 suppleanter til styrelsen, 2 kritiske 
revisorer og 2 revisorsuppleanter. Der kan indgives 
skriftlige kandidat forslag, hvilke skal være 
formanden i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen. Et kandidatforslag er kun 
gyldigt, når det er bilagt erklæring fra den 
pågældende kandidat om, at vedkommende er 
villig til at modtage valg. 
Navnene på de forud modtagne kandidater 
udsendes sammen med endelig dagsorden. 
Endvidere kan der opstilles kandidater på selve 
generalforsamlingen. Disse forslag er kun gyldige, 
når kandidaten personligt erklærer sig villig til at 
modtage valg, eller der foreligger underskrevet 
erklæring herom fra den pågældende. 
 
Valg af formand foregår på følgende måde:  
Såfremt ingen ved første afstemning har opnået 
mere end halvdelen af stemmerne, foretages en ny 
afstemning. Opnår heller ingen ved denne 
afstemning over halvdelen af stemmerne foretages 
bundet omvalg mellem de to kandidater, der ved 
anden afstemning opnåede de største stemmetal. 
Ved stemmelighed ved anden afstemning og ved 
det bundne omvalg, foretages der lodtrækning 
mellem de kandidater, der opnåede flest og 
samtidig lige mange stemmer 
Ved hver afstemning råder hvert medlem over 1 
stemme. 
Valg af øvrige styrelsesmedlemmer, 
kongresdelegerede og suppleanter foretages på 
følgende måde: Først vælges 
styrelsesmedlemmerne og suppleanter for disse. 
Blandt de valgte styrelsesmedlemmer vælges den 

§ 8. 
 
Stk. 1  
Kredsstyrelsen består af formand, næstformand og 
2 kredsstyrelsesmedlemmer 4 medlemmer, hvoraf 
de 2 er kongresdelegerede, som vælges på den 
ordinære generalforsamling i lige år. Valgperioden 
er sammenfaldende med kongressens valgperiode. 
Kredsformanden er altid kongresdelegeret. 
Hvis kredsen har mere end 1 kongresdelegeret, er 
næstformanden altid 2. kongresdelegeret. 
 
Der vælges 2 kresstyrelsesmedlemmer, som 
samtidig fungerer som suppleanter for 
kongresdelegerede, 2 suppleanter til 
kredsstyrelsen, 2 kritiske revisorer og 2 
revisorsuppleanter.  
Der kan indgives skriftlige kandidatforslag, hvilke 
skal være formanden i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen. Et kandidatforslag er kun 
gyldigt, når det er bilagt erklæring fra den 
pågældende kandidat om, at vedkommende er 
villig til at modtage valg. 
Navnene på de forud modtagne kandidater 
udsendes sammen med endelig dagsorden. 
Endvidere kan der opstilles kandidater på selve 
generalforsamlingen. Disse forslag er kun gyldige, 
når kandidaten personligt erklærer sig villig til at 
modtage valg, eller der foreligger underskrevet 
erklæring herom fra den pågældende. 
 
Stk 2: 
a)  
Valg af formand og næstformand foretages i 2 
separate valghandlinger foregår på følgende måde: 
Først vælges en formand dernæst vælges en 
næstformand.  
Såfremt ingen ved første afstemning har opnået 
mere end halvdelen af stemmerne, foretages en ny 
afstemning. Opnår heller ingen ved denne 
afstemning over halvdelen af stemmerne foretages 



anden kongresdelegerede og 2 suppleanter for 
denne. 
Såfremt der ikke er opstillet flere kandidater end 
det antal, der skal vælges, er de opstillede 
kandidater valgt uden afstemning. I tilfælde af 
stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 
Generalforsamlingen skal fastslå 
suppleantrækkefølge 
I øvrigt følges de af hovedstyrelsen fastsatte 
retningslinjer for valg. 
 

bundet omvalg mellem de to kandidater, der ved 
anden afstemning opnåede de største stemmetal. 
Ved stemmelighed ved anden afstemning og ved 
det bundne omvalg, foretages der lodtrækning 
mellem de kandidater, der opnåede flest og 
samtidig lige mange stemmer 
Ved hver afstemning råder hvert medlem over 1 
stemme. 
 
b) 
Valg af 2 kredsstyrelsesmedlemmer foregår på 
følgende måde:  
Hvert medlem kan på stemmesedlen højst skrive 
navnene på 2 kandidater der tildeles hhv. 2 og 1 
stemme. 
De kandidater der herefter har opnået de højeste 
stemmetal er valgt. 
I tilfælde af stemmelighed på den sidste plads 
foretages omvalg mellem de kandidater der har 
samme stemmetal. 
Er der herefter stemmelighed afgøres valget ved 
lodtrækning mellem de kandidater der har samme 
stemmetal. 
 
c) 
De to kredsstyrelsesmedlemmer er automatisk 
suppleanter for den kongresdelegerede, der ikke er 
formand. Generalforsamlingen vælger blandt de 
to, hvem der skal være 1. suppleant. 
Ved afstemningen råder hvert medlem over 1 
stemme. 
 
d) 
Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til 
kredsstyrelsen. 
Der anvendes samme procedure som ved valg til 
kredsstyrelsesmedlemmer. 
Generalforsamlingen skal fastslå 
suppleantrækkefølgen. 
 
e) 
Generalforsamlingen vælger 2 kritiske revisorer og 
2 revisorsuppleanter. 
Der anvendes samme valgprocedure som ved valg 
til kredsstyrelsesmedlemmer. 
 
Hvor ikke andet fremgår følges de af 
hovedstyrelsen fastsatte retningslinjer for valg. 
 



 
 

  

§ 10. 
 
Styrelsen konstituerer sig med næstformand, 
sekretær og kasserer. Kassereren kan udpeges af 
kredsstyrelsen blandt de almindelige medlemmer. 
En udpeget kasserer deltager i kredsstyrelsens 
møder uden stemmeret. Formand og kasserer kan 
ikke være den samme person. 
Styrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt 
indkaldt, og når mere end halvdelen af 
medlemmerne er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget. 
Styrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine 
repræsentanter til udvalg m.m., hvori kredsen er 
repræsenteret. Kredsformand og kasserer i 
forening tegner kredsen i økonomisk henseende, 
dog kan optagelse af lån kun finde sted efter 
beslutning i kredsstyrelsen. 
Kredsstyrelsen sørger for, at kredsens regnskaber 
revideres af en statsautoriseret eller registreret 
revisor. 
Køb og salg af fast ejendom kan kun foretages efter 
vedtagelse på generalforsamlingen. 
Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 

§ 10. 
 
Styrelsen konstituerer sig med næstformand, 
sekretær og kasserer.  
Kassereren kan udpeges af kredsstyrelsen blandt 
de almindelige medlemmer. En udpeget kasserer 
deltager i kredsstyrelsens møder uden stemmeret. 
Formand og kasserer kan ikke være den samme 
person. 
Styrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt 
indkaldt, og når mere end halvdelen af 
medlemmerne er til stede. I tilfælde af 
stemmelighed i styrelsen bortfalder forslaget. 
Styrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine 
repræsentanter til udvalg m.m., hvori kredsen er 
repræsenteret. Kredsformand og kasserer i 
forening tegner kredsen i økonomisk henseende, 
dog kan optagelse af lån kun finde sted efter 
beslutning i kredsstyrelsen. 
Kredsstyrelsen sørger for, at kredsens regnskaber 
revideres af en statsautoriseret eller registreret 
revisor. 
Køb og salg af fast ejendom kan kun foretages efter 
vedtagelse på generalforsamlingen. 
Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 

 


