
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
 

Forslag nr. 1 
§ 10 Bestyrelsen 
Nuværende tekst: 
§ 10. stk.2.  
Bestyrelsen består af formanden og 4 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. 
Bestyrelsens forslag: 
§ 10. stk.2.  
Bestyrelsen består af formanden og 6 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. 
Begrundelse: 
Bestyrelsen ønsker at fordele arbejdsopgaverne i bestyrelsen på flere bestyrelsesmedlemmer 
således, at arbejdsbyrden bliver foreneligt med den tid, der er til rådighed, idet bestyrelsesarbejdet 
er fritidsarbejde.  
Ved at fordele arbejdsopgaverne på flere medlemmer af bestyrelsen opnås samtidig en mindre 
sårbarhed overfor sygdom, eller anden form for midlertidig indisposition i f.t. bestyrelsesarbejdet. 
Rent praktisk foreslår bestyrelsen, at der i år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 3 
bestyrelsesmedlemmer vælges for en to årig periode og det sidst valgte bestyrelsesmedlem, vælges 
for et år.  
På denne måde vil der fremover være 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, jf. § 10 stk. 4 og 5. 
 
Forslag nr. 2 
§ 12 Kontingent og regnskab 
Nuværende tekst: 
§ 12, stk. 5 
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september, og kontingentet forfalder til betaling pr. 1. 
november samme år. 
Bestyrelsens forslag: 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december og kontingentet for det kommende år forfalder til 
betaling pr. 1. november. 
Begrundelse: 
Generalforsamlingen i ALF finder sted i tilknytning til efteruddannelseskurset på Nyborg Strand, 
som traditionelt ligger i marts eller april måned. I praksis betyder dette, at der med det nuværende 
regnskabsår går ca. et halvt år af regnskabsåret før medlemmerne får indsigt i regnskabet og kan 
forholde sig til budgettet. Såfremt medlemmerne har forslag eller kommentarer til regnskabet på 
generalforsamlingen, har bestyrelsen, med de nuværende vedtægter, kun et halvt år til at justere på 
forretningsgange eller lignende.  
Ændringsforslaget vil derfor betyde større fleksibilitet i bestyrelsesarbejdet generelt samt en tættere 
sammenhæng mellem bestyrelsesår og regnskabsår.  
 
Forslag nr. 3 
Under forudsætning af generalforsamlingens vedtagelse af ændring af regnskabsår, har bestyrelsen 
forslag om følgende ændring af § 3: 
§ 3 Udmeldelse 
Nuværende tekst: 
Udmeldelse af foreningen kan kun finde sted ved skriftlig udmeldelse til bestyrelsen, inden 
udgangen af september måned med virkning fra oktober samme år. 
 
 
Bestyrelsens forslag: 
Udmeldelse af foreningen kan kun finde sted ved skriftlig udmeldelse til bestyrelsen, inden 
udgangen af december måned med virkning fra januar måned det kommende år.   



Begrundelse: 
Udmeldelse af foreningen bør følge regnskabsåret. 
 

Forslag nr. 4 
§ 5 Generalforsamling 
Nuværende tekst: 
Generalforsamling 
§ 5 stk. 2  
Den indvarsles ved udsendelse af skriftlig meddelelse til medlemmerne. 
Bestyrelsens forslag: 
Den indvarsles i tidsskriftet DA og/eller via foreningens digitale medier. 
Begrundelse: 
Bestyrelsen ønsker med denne ændring at præcisere varslingen samt opfordre til/ understøtte 
medlemmernes brug af foreningens digitale medier. 
 

Forslag nr. 5 
§ 7 Ordinær generalforsamling 
Nuværende tekst: 
§ 7 stk. 4  
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4, skal af 
bestyrelsen være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. 
Bestyrelsens forslag: 
§ 7 stk. 4  
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4, skal være 
tilgængelig på foreningens digitale medier senest 1 uge før generalforsamlingen. 
Begrundelse: 
Bestyrelsen ønsker med denne ændring at præcisere angivelsen af medie samt opfordre til/ 
understøtte medlemmernes brug af foreningens digitale medier. 
 
 
Forslag nr. 6 
§ 7 Ordinær generalforsamling 
§ 7 stk. 7 
Ny tilføjelse  
Regnskab og beretning offentliggøres senest 1 uge før generalforsamlingen via foreningens digitale 
medier 
Begrundelse: 
Bestyrelsen ønsker en præcisering af rammerne for offentliggørelse af hhv. beretning og regnskab.  
 
Forslag nr. 7 
§ 4 Takster 
Nuværende tekst: 
§ 4 Takster 
Medlemmerne er forpligtet til at overholde de mellem de respektive ministerier og foreningen 
aftalte takster. 
Bestyrelsens forslag: 
Bestyrelsen foreslår, at denne paragraf udgår. 
Begrundelse: 
Foreningen og ministerier har ingen aftalte takster. 



Såfremt dette forslag vedtages, vil en direkte konsekvens af dette være, at § 5 til § 14 vil ændre 
nummer til § 4 til § 13. 
 
 


