
 
 
Forslag til vedtægtsændringer fra DVFs bestyrelse 
Til afstemning på generalforsamlingen den 27. april 2019 
 
Forslag 1 - binavne 
 
Nuværende formulering 
§1 Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening (DVF) 
 
Forslag til ny formulering 
§1 Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening (DVF). Foreningen har desuden binavnene Vegetarisk 
Forening, DVF, VegFest, Vegana og Danmarks Veganske Bevægelse. 
 
Begrundelse 
Vi omtales til daglig som DVF og Vegetarisk Forening, og vi står for VegFest. Vi har desuden fået overdraget 
aktiverne fra Vegana, som er Danmarks første veganske bevægelse, med den aftale, at vi forpligter os på at 
videreføre Veganas navn og historie for eftertiden. Alle disse navne (op til fem i alt) kan beskyttes som 
binavne, hvis der indføres en sætning om det i vedtægterne. 
 
Forslag 2 - formålsparagraffen 
 
Nuværende formulering 
§2 Formål 
at fremme udbredelsen af vegetarisk levevis, herunder at oplyse om, at vegetarkost er fuldt 
ernæringsmæssigt dækkende 
 
Forslag til ny formulering 
§2 Formål 
at fremme udbredelsen af vegetarisk levevis 
at oplyse om vegetarisk ernæring, herunder at vegetarisk kost er fuldt ernæringsmæssigt dækkende 
 
Begrundelse 
Opdeling af to centrale formål på to sætninger, herunder tydeliggøre vores vigtige oplysningsrolle ift 
ernæring. Samtidig en sproglig rettelse. Vegetarisk kost er den rette betegnelse; vegetarkost har altid været 
misvisende. 
 
Forslag 3 - uafhængighed 
 
Nuværende formulering 
§2 Formål 
Foreningen er uafhængig af partipolitiske, religiøse og kommercielle interesser. 
 
Forslag til ny formulering 
§2 Formål 
Foreningen er uafhængig af partipolitiske, religiøse og kommercielle interesser. 



Uafhængig af partipolitiske interesser betyder, at foreningen træffer beslutninger uafhængigt af politiske 
partiers interesser. Foreningen kan dog samarbejde med politikere om udvikling af politik, som lever op til 
foreningens formålsparagraf. 
 
Uafhængig af religiøse interesser betyder, at foreningen ikke styres af bestemte religiøse eller spirituelle 
retningslinjer. 
 
Uafhængig af kommercielle interesser betyder, at foreningen kan samarbejde med aktører i erhvervslivet, 
men til enhver tid på baggrund af foreningens formål og værdier vil træffe uafhængige beslutninger, 
herunder deltage frit i den offentlige debat om erhvervslivet. 
 
Begrundelse 
I takt med at foreningen vokser, er der i stigende grad samarbejde med andre aktører i samfundet, som 
også arbejder for den grønne udvikling. Der er derfor behov for at få uddybet sætningen om uafhængighed. 
 
Medlemmerne ser politisk påvirkning som en af DVFs centrale opgaver, og hos tilsvarende organisationer 
foregår den slags i dialog og samarbejde med politikere. Ovenstående formuleringer søger at afspejle dette. 
 
Sætningen om religiøse interesser er pt ikke aktuel, men vi har formuleret ovenstående, da det ellers vil se 
mærkeligt ud, at de andre to uddybes, mens denne ikke bliver det. 
 
Erhvervslivet spiller en central rolle i den grønne omstilling. Ligesom tilsvarende organisationer i udlandet, 
samarbejder vi med erhvervslivet. Der er dog i den forbindelse behov for at få præciseret formuleringen 
’uafhængig af’, så det fremgår klart, at samarbejde naturligvis er fint, men at foreningens formål og værdier 
til enhver tid vejer tungest. 
 
Forslag 4 – medlemskab af EVU og IVU 
 
Nuværende formulering 
§2 Formål 
Foreningen er medlem af den Europæiske Vegetarunion (EVU) og den Internationale Vegetarunion (IVU). 
(rettes også i §8) 
 
Forslag til ny formulering 
§2 Formål 
Foreningen er medlem af European Vegetarian Union (EVU) og International Vegetarian Union (IVU). 
(rettes også i §8) 
 
Begrundelse 
Sproglig rettelse til organisationernes engelske navne. 
 
Forslag 5 – kasserer  
 
Nuværende formulering 
§4 Ledelse og virksomhed 
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand og 
kasserer. 
 
Forslag til ny formulering 
§2 Ledelse og virksomhed 
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en næstformand. 
 



Begrundelse 
Økonomien er blevet en alt for omfattende opgave til, at den kan bæres af ét bestyrelsesmedlem. Den er 
hele bestyrelsens ansvar. DVF har en bogholder ansat, der er dobbeltgodkendelse på betalinger i netbank, 
vi har en folkevalgt revisor, og vi har en ekstern, statsautoriseret revisor. Der er således en meget høj grad 
af sikkerhed. Og det økonomiske overblik bør hele bestyrelsen have. 
 
Forslag 6 - udgifter 
 
Nuværende formulering 
§5 Økonomi 
Bestyrelsen kan give prokura. Alle udgifter på over 40 gange det aktuelle standardkontingent, samt 
eventuel prokura, skal godkendes af et flertal af de personer, som sidder i bestyrelsen. 
 
Forslag til ny formulering 
§5 Økonomi 
Bestyrelsen kan, med godkendelse fra et flertal af de personer, som sidder i bestyrelsen, give prokura til 
ansatte med et specificeret maksimumbeløb. 
 
Begrundelse 
Sætningen er utidssvarende i forhold til, hvad andre foreninger gør. DVFs økonomi er blevet for stor til, at 
bestyrelsen formelt skal godkende alle udgifter på over 10.000 kroner. Det må være bestyrelsens opgave at 
beslutte, hvad de ansattes mandat skal være, og dette mandat skrives ind i en fuldmagt (prokura), som 
opdateres efter behov. 
 
Forslag 7 - kontingent 
 
Nuværende formulering 
§6 Medlemskontingent 
Medlemskontingent opkræves i januar. Prisen oplyses i medlemsbladet og på hjemmesiden. Ubetalte 
kontingenter rykkes efter forfaldsdato. Generalforsamlingen fastsætter kontingenter for næste år. 
Bestyrelsen kan frit indføre særlige typer medlemskontingenter, der er lavere end 
standardmedlemskabskontingentet. 
 
Forslag til ny formulering 
§6 Medlemskontingent 
Generalforsamlingen fastsætter kontingenter med virkning fra det følgende kalenderår. Bestyrelsen kan frit 
indføre særlige typer medlemskontingenter, der er lavere end standardmedlemskabskontingentet. 
Medlemskontingentet kan betales årligt eller fordelt på mindre beløb flere gange om året. Kontingentet 
opkræves på tidspunkter og intervaller, som følger det enkelte medlems indmeldelsestidspunkt og 
betalingsfrekvens. Priser oplyses i medlemsbladet og på hjemmesiden. Ubetalte kontingenter rykkes efter 
forfaldsdato. 
 
Begrundelse 
Formuleringen er utidssvarende i forhold til, hvad DVF i praksis har været nødt til at gøre, siden vi fik 
muligheden for online-indmeldelse, og i forhold til at muligheden for at betale fordelt på flere gange om 
året er en populær løsning, der gør det muligt for flere at indmelde sig. 
 
Forslag 8 - generalforsamling 
 
Nuværende formulering 
§7 Generalforsamlinger 



Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog stemmeflertal på mindst 
2/3. 
 
Forslag til ny formulering 
§7 Generalforsamlinger 
Beslutninger træffes ved simpelt absolut stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog stemmeflertal på 
mindst 2/3 af de fremmødte. 
 
Begrundelse 
Med den nuværende formulering er der risiko for, at blanke stemmer kan betyde, at der gennemføres 
tiltag, som kun har opbakning fra et mindretal af de fremmødte; f.eks. at 40 for, 40 blanke og 20 imod 
betyder, at et forslag vedtages, selvom kun 40 ud af 100 støtter det. Det præciseres desuden, at der ift 
vedtægtsændringer menes 2/3 af de fremmødte. 
 
Forslag 9 - generalforsamling 
 
Nuværende formulering 
§7 Generalforsamlinger 
Der vælges 2-4 suppleanter til bestyrelsen, hver for 1 år. 
 
Forslag til ny formulering 
§7 Generalforsamlinger 
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, hver for 1 år. 
 
(Rettes også nede under c) under generalforsamlingens dagsorden) 
 
Begrundelse 
Det er unødvendigt og bliver for tidskrævende i forhold til mødeafvikling, når der er mange suppleanter.  
 
Forslag 10 – formandstitlen 
 
Nuværende formulering 
Formand og næstformand (alle steder hvor dette nævnes i vedtægterne) 
 
Forslag til ny formulering 
Forperson og næstforperson (alle steder hvor dette nævnes i vedtægterne) 
 
Begrundelse 
Der ønskes en titel, som ikke er afhængig af personens køn. Forperson anvendes allerede i en del andre 
progressive foreninger og lignende. 


