
 
 

Forslag til vedtægtsændringer fra DVF’s bestyrelse 
Til afstemning på generalforsamlingen 2020 

 

Forslag 1 - Binavne 

 

Nuværende formulering 

§1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening (DVF). Foreningen har desuden binavnene 

Vegetarisk Forening, DVF, Vegetarisk Festival, Vegana og Danmarks Veganske Bevægelse. 

 

Forslag til ny formulering 

§1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Dansk Vegetarisk Forening (DVF). 

 

Begrundelse 

Sidste år blev den korte version erstattet af den lange. Det viser sig dog, at det var baseret på en 

misforståelse, som efterfølgende er blevet opklaret. Som forening kan vi ikke have binavne. Det kan 

kun virksomheder. Derfor skal formuleringen tilbage til den oprindelige. 

 

Forslag 2 – Formandstitlen 

 

Nuværende formulering 

Formand og næstformand (alle steder hvor dette nævnes i vedtægterne) 

 

Forslag til ny formulering 

Bestyrelsesleder og vicebestyrelsesleder (alle steder hvor dette nævnes i vedtægterne) 

 

Begrundelse 

Bestyrelsen ønsker, som diskuteret på sidste års generalforsamling, at udfase vores 

formand/næstformand-titler. DVF bør anvende titler, der ikke diskriminerer på baggrund af køn, så 

DVF er en inkluderende og tidssvarende forening. Vores sprog, herunder de titler vi anvender, er én 

måde at afspejle dette på. De foreslåede titler anvendes i forvejen af andre foreninger, der går foran 

på ligestillingsområdet, herunder KVINFO og Sex & Samfund. Derudover betoner de foreslåede 

titler, i højere grad end de nuværende titler, det ansvar, der ligger i rollerne, herunder det 

ledelsesmæssige aspekt, som vi forventer at man tager på sig og udfylder i praksis 

 

Forslag 3 – Generalforsamling 

 

Nuværende formulering & Forslag til ny formulering (ændringer indsat med røde ’track changes’): 

 

§7 Generalforsamlinger 

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april og indkaldes med mindst en 



måneds varsel. Indkaldelse sker gennem medlemsbladet eller ved brev eller e-mail til alle 

medlemmer og skal indeholde dagsorden. Revideret regnskab skal være tilgængeligt på foreningens 

hjemmeside senest 1 måned før den ordinære generalforsamling finder sted.  

 

Forslag fra medlemmer skal i begrundet form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen, hvorefter disse sammen med bestyrelsens forslag offentliggøres på 

hjemmesiden. 

 

Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er 

i restance.  

 

I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, hvor myndigheder og/eller regering anbefaler eller 

påbyder, at større, fysiske forsamlinger ikke afholdes, og disse dermed forhindrer afvikling af 

generalforsamlingen inden for vanlig tidsramme, kan generalforsamlingen udskydes til efter april, 

såfremt det kan formodes, at omstændighederne ændrer sig derefter. Generalforsamling skal dog 

være afholdt inden udgangen af juni samme år. 

 

Der kan som udgangspunkt kun deltages og stemmes ved personligt fremmøde.  

 

Hvis det som følge af myndigheders anbefalinger vedrørende den offentlige sundhed eller lignende 

er hensigtsmæssigt, kan medlemmer med kroniske sygdomme deltage virtuelt, ligesom bestyrelsen i 

sådanne situationer kan beslutte at lade generalforsamlingen foregå virtuelt for alle. I disse tilfælde 

forstås "fremmødte" i nedenstående afsnit som "virtuelle deltagere". 

 

Ved virtuel deltagelse kan anonym skriftlig afstemning dog ikke garanteres. Generalforsamlingen 

kan i sådanne tilfælde udpege en eller flere personer, som pålægges fuld tavshedspligt og verificerer 

deltagernes ret til at stemme samt modtager og tæller deltagernes stemmer. 

 

Bestyrelsen kan kræve tilmelding forud for generalforsamlinger som en forudsætning for deltagelse. 

 

Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte, jf. dog §8. 

 

Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres af bestyrelsen 

eller mindst 1/4 af de tilstedeværende., se dog ovenstående afsnit vedrørende anonymitet. 

 

Beslutninger træffes ved simpelt absolut stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 

stemmeflertal på mindst 2/3 af de fremmødte. 

 

Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages skriftligt, såfremt dette begæres af 

mindst ét tilstedeværende medlem, .se dog ovenstående afsnit vedrørende anonymitet. 

 

Hvis ingen kandidat til formandsposten får over halvdelen af stemmerne, gennemføres et nyt valg 

med de to kandidater, som ved første afstemning fik flest stemmer. 

 

Begrundelse 

Coronakrisen har vist, at vi har behov for nogle formuleringer i vedtægterne om alternative former 

for gennemførsel af generalforsamlinger og rammerne for disse. Bestyrelsen mener, at vi så vidt 

muligt bør afholde en fysisk generalforsamling, og foreslår derfor (de ovenfor markerede) trinvis 

forskellige løsninger, som kan benyttes, først (1) udskydelse til senest juni måned, dernæst (2) 

mulighed for at mennesker med kroniske sygdomme kan deltage virtuelt, og som en sidste udvej (3) 

at alle deltager virtuelt. 


