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BILAG 2          Vedtægtsændringsforslag 
 

Forslag til ændringer i Forældre og Fødsels vedtægter til generalforsamlingen 2021. 

 

Forslagsstillere:  

Mie Ryborg-Larsen og Signe Amalie Pålsson Nordsted 

 

Læsevejledning: 

- I kolonne 1 er vedtægterne, som de er nu jf. Forældre og Fødsels hjemmeside (https://www.fogf.dk/vedtaegter/) 

- I kolonne 2 er vores forslag til ændringer. De konkrete ændringer i formuleringer er fremhævet med understregning. I ændringsfor-

slagene er den fulde tekst inklusiv de formuleringer, der ikke ændres. 

- I kolonne 3 er vores begrundelse for ændringen. 

 

 

Nuværende formulering Ændringsforslag Begrundelse/kommentar 

1. Navn 

Forældre og Fødsel 

Hjemsted: Danmark 

 

§ 1 Navn 

Forældre og Fødsel 

Hjemsted: Danmark 

Nummerering ændret fra punkt 1 til pa-

ragraf 1. 

 

 

2. Formål 

Forældre og Fødsel er en almennyttig 

forening hvis formål er 

● At bidrage til forbedre svangre-

omsorgen gennem sundheds-

fremmende og forebyggende 

forskning samt oplysning. 

● At yde gratis, vidensbaseret og 

personlig rådgivning om amning 

● At give brugere af svangreomsor-

gen indflydelse på udviklingen af 

svangreomsorgen og på deres 

§ 2 Formål 

Forældre og Fødsel er en almennyttig 

forening hvis formål er: 

● At arbejde for udvikling og for-

bedring af vilkårene for brugere 

af svangreomsorgen gennem 

sundhedsfremmende og forebyg-

gende forskning samt oplysning 

● At yde gratis, vidensbaseret og 

personlig rådgivning om amning 

● At arbejde for at øge brugerne af 

svangreomsorgens muligheder 

Nummerering ændret fra punkt 2 til pa-

ragraf 2. 

 

Underpunkterne 1 og 3 i formålspara-

graffen ændres, så de stemmer bedre 

overens med Forældre og Fødsels ”hjer-

tesag” jf. teksten på hjemmesiden 

(https://www.fogf.dk/om-foraeldre-og-

fodsel/): 

https://www.fogf.dk/vedtaegter/
https://www.fogf.dk/om-foraeldre-og-fodsel/
https://www.fogf.dk/om-foraeldre-og-fodsel/
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eget forløb og eventuelle be-

handling. 

 

for indflydelse på og medbestem-

melse over deres graviditets-, 

fødsels- og barselsforløb.  

 

Beslutning: 

VEDTAGET med tilføjelsen ”gennem 

sundhedsfremmende og forebyggende 

forskning samt oplysning” til underpunkt 

1 

”Forældre og Fødsels hjertesag er at ar-

bejde for at give dig indflydelse og med-

bestemmelse over din graviditet, fødsel 

og barsel. 

Forældre og Fødsel er en ikke-statslig 

organisation (NGO), uden partipolitisk 

tilknytning. Vi arbejder for at forbedre vil-

kårene for de gravide, de fødende og 

barslende.” 

Ændringen af underpunkt 1 betyder at 

der lægges vægt på interessevaretagel-

sen frem for sundhedsfremmende og fo-

rebyggende forskning, som vi ikke tæn-

ker er foreningens opgave og formål.  

Ændringen af underpunkt 3 er en præci-

sering af at Forældre og Fødsel arbejder 

for at øge brugernes autonomi og indfly-

delse på egne forløb. Indflydelse på ud-

viklingen af svangreomsorgen er i stedet 

indarbejdet i teksten til underpunkt 1. 

 

3. Medlemskab 

Medlemmer af foreningen kan optages 

som enkeltpersoner samt husstande. 

  

§ 3 Medlemskab 

Medlemmer af foreningen kan optages 

som enkeltpersoner, husstande samt 

virksomheder. 

Nummerering ændret fra punkt 3 til pa-

ragraf 3. 
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Der findes tre former for medlemskab/til-

knytning til foreningen Forældre og Fød-

sel 

1. Støttemedlemskab. Man er valg-

bar samt stemmeberettiget ved 

generalforsamlingen og modtager 

alle foreningens udgivelser elek-

tronisk med mindre medlemmet 

har ønsket andet.  

2. Sympatimedlemsskab. Man støt-

ter foreningen symbolsk men ikke 

økonomisk. Man er ikke valgbar 

og således ikke stemmeberettiget 

ved generalforsamlingen. 

3. Erhvervsabonnement. En repræ-

sentant for erhvervsabonnemen-

tet er stemmeberettiget og kan 

deltage ved generalforsamlin-

gen.  

 

Stk. 1: Et medlem, der modarbejder for-

eningens formål og retningslinjer på en 

sådan måde, at det skader foreningens 

arbejde eller omdømme, kan eksklude-

res. Bestyrelsen træffer beslutning om 

eksklusion og dette meddeles skriftligt til 

medlemmet. 

 

 

  

Der findes tre former for medlemskab/til-

knytning til foreningen Forældre og Fød-

sel 

1. Støttemedlemskab. Man er valg-

bar samt stemmeberettiget ved 

generalforsamlingen og modtager 

alle foreningens udgivelser elek-

tronisk med mindre medlemmet 

har ønsket andet.  

2. Sympatimedlemskab. Man støtter 

foreningen symbolsk men ikke 

økonomisk. Man er ikke valgbar 

og således ikke stemmeberettiget 

ved generalforsamlingen. 

3. Erhvervsabonnement. En repræ-

sentant for erhvervsabonnemen-

tet er stemmeberettiget og kan 

deltage ved generalforsamlin-

gen.  

 

Stk. 2 Et medlem, der modarbejder for-

eningens formål og retningslinjer på en 

sådan måde, at det skader foreningens 

arbejde eller omdømme, kan eksklude-

res. Bestyrelsen træffer beslutning om 

eksklusion og dette meddeles skriftligt til 

medlemmet. 

 

Beslutning: 

Virksomheder er tilføjet, så erhvervs-

abonnenterne nævnes i den indledende 

tekst om medlemskab. 

 

Stk. 1 ændres til stk. 2, da stk. 1 i en pa-

ragraf altid er det første afsnit. 
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VEDTAGET 

4. Kontingent 

Kontingenter samt abonnement fastsæt-

tes på generalforsamlingen. Kontingen-

ter for ordinære medlemskaber betales 

månedligt via kreditkort. Erhvervsabon-

nementer betales for et helt kalenderår 

(regnskabsår) ad gangen. 

  

 

§ 4 Kontingent 

Kontingenter samt abonnement fastsæt-

tes på generalforsamlingen. Kontingen-

ter for ordinære medlemskaber betales 

månedligt via kreditkort. Erhvervsabon-

nementer betales for et helt kalenderår 

(regnskabsår) ad gangen. 

Nummerering ændret fra punkt 4 til pa-

ragraf 4. 

5. Regnskab 

Regnskabsåret er 1. januar - 31. decem-

ber. Regnskabet føres af en bogholder, 

som er ansat af bestyrelsen. 

  

Regnskabet revideres af en registreret 

revisor, som er valgt af generalforsam-

lingen. Årsregnskabet udleveres på ge-

neralforsamlingen. 

 

§ 5 Regnskab 

Regnskabsåret er 1. januar - 31. decem-

ber. Bestyrelsen kan vælge at aflønne 

en bogholder til den løbede bogføring. 

  

Regnskabet revideres af en registreret 

revisor, som er valgt af generalforsam-

lingen. Årsregnskabet udleveres på ge-

neralforsamlingen. 

 

Beslutning: 

VEDTAGET 

 

Nummerering ændret fra punkt 5 til pa-

ragraf 5. 

 

Den nuværende formulering forpligter 

bestyrelsen til at ansætte en bogholder, 

hvilket betyder at foreningen ikke lever 

op til vedtægterne, såfremt regnskabet 

varetages af en frivillig.  

 

 

6. Sekretariat 

Foreningens bestyrelse udgør sekretari-

atet.  

 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der ud-

sendes nyhedsbreve i elektronisk form.  

 

6. Sekretariat 

Foreningens bestyrelse udgør sekretari-

atet.  

 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der ud-

sendes nyhedsbreve i elektronisk form.  

 

Foreningen har ikke et sekretariat med 

fysisk lokation og/eller ansatte. Derfor 

foreslår vi at dette punkt slettes.  

 

Bestyrelsens opgaver fremgår af nuvæ-

rende punkt 11 om ledelse og ændrings-

forslagene hertil (ny §§ 10 og 11). 
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Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for at 

udgive artikler, der er relevante for sam-

fundsdebatten samt artikler, der kan 

sætte svangrepolitisk dagsorden.  

 

Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for at 

udgive artikler, der er relevante for sam-

fundsdebatten samt artikler, der kan 

sætte svangrepolitisk dagsorden.  

 

Beslutning: 

VEDTAGET 

 

7. Aktiviteter 

Foreningen arrangerer foredrag, work-

shops eller lignende for familier samt 

fagprofessionelle hvert år. 

 

§ 6 Aktiviteter 

Foreningen kan arrangere foredrag, 

workshops eller lignende for familier 

samt fagprofessionelle hvert år. 

 

Beslutning: 

VEDTAGET 

 

Nummerering ændret fra punkt 7 til pa-

ragraf 6 (som konsekvens af sletningen 

af nuværende punkt 6 fra vedtægterne). 

 

Den nuværende formulering pålægger 

foreningen bestemte aktiviteter, som for-

eningen ikke nødvendigvis har midler el-

ler kræfter til at levere. Derfor foreslår vi 

at lave en “kan”-formulering i stedet for 

en implicit “skal”-formulering. 

 

8. Generalforsamling 

Foreningens højeste myndighed er ge-

neralforsamlingen, der afvikles årligt. 

Der indkaldes til ordinær generalforsam-

ling tidligst fire uger før og senest to 

uger inden denne afvikles. Indkaldelsen 

skal indeholde dagsorden for general-

forsamlingen. 

 

§ 7 Generalforsamling 

Foreningens højeste myndighed er ge-

neralforsamlingen, der afvikles årligt. 

Der indkaldes til ordinær generalforsam-

ling tidligst fire uger før og senest to 

uger inden denne afvikles. Indkaldelsen 

skal indeholde dagsorden for general-

forsamlingen. 

 

Nummerering ændret fra punkt 8 til pa-

ragraf 7 (som konsekvens af sletningen 

af nuværende punkt 6 fra vedtægterne). 
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Datoen for generalforsamlingen offent-

liggøres på hjemmeside samt sociale 

medier. 

 

Forslag, som ønskes behandlet, skal 

være indsendt til formanden senest en 

uge før generalforsamlingen. Dog skal 

forslag om vedtægtsændringer indsen-

des, så de kan offentliggøres i forbin-

delse med indkaldelse til generalforsam-

lingen. 

 

Forslag, der ikke er rettidigt indsendt, 

kan ikke komme til afstemning på gene-

ralforsamlingen. 

 

Datoen for generalforsamlingen offent-

liggøres på hjemmeside samt sociale 

medier. 

 

Forslag, som ønskes behandlet, skal 

være indsendt til formanden senest en 

uge før generalforsamlingen. Dog skal 

forslag om vedtægtsændringer indsen-

des, så de kan offentliggøres i forbin-

delse med indkaldelse til generalforsam-

lingen. 

 

Forslag, der ikke er rettidigt indsendt, 

kan ikke komme til afstemning på gene-

ralforsamlingen. 

9. Dagsorden 

Dagsordenen for den ordinære general-

forsamling skal mindst omfatte følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent, referent og to 

stemmetællere. 

2. Formandens årsberetning. 

3. Gennemgang og godkendelse af 

årsregnskabet. 

4. Valg af revisor i lige år. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Godkendelse af mål og aktivite-

ter. 

§ 8 Dagsorden 

Dagsordenen for den ordinære general-

forsamling skal mindst omfatte følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent, referent og to 

stemmetællere. 

2. Formandens årsberetning. 

3. Gennemgang og godkendelse af 

årsregnskabet. 

4. Valg af revisor i lige år. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Godkendelse af mål og aktivite-

ter. 

Nummerering ændret fra punkt 9 til pa-

ragraf 8 (som konsekvens af sletningen 

af nuværende punkt 6 fra vedtægterne). 
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7. Gennemgang og godkendelse af 

budget for indeværende år. 

8. Fastsættelse af kontingent for 

næste år. 

9. Valg til bestyrelsen 

10. Valg af 2 suppleanter. 

11. Eventuelt. 

  

 

7. Gennemgang og godkendelse af 

budget for indeværende år. 

8. Fastsættelse af kontingent for 

næste år. 

9. Valg til bestyrelsen 

10. Valg af 2 suppleanter. 

11. Eventuelt. 

10. Afstemninger 

Støttemedlemmer samt en repræsen-

tant for erhvervsabonnementer er stem-

meberettigede på generalforsamling 

mod fremvisning af gyldig medlemsdo-

kumentation. Sympatimedlemmer har 

ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes 

ved fuldmagt. 

 

Skriftlig afstemning skal finde sted, når 

ét medlem ønsker det. Beslutninger af-

gøres ved simpelt stemmeflertal. Undta-

get herfra er beslutninger om at ophæve 

foreningen (se § 15). 

 

Generalforsamlingens beslutninger ind-

føres i bestyrelsens beslutningsprotokol, 

og referat bringes i et nyhedsbrev. 

 

§ 9 Afstemninger 

Støttemedlemmer samt en repræsen-

tant for erhvervsabonnementer er stem-

meberettigede på generalforsamling 

mod fremvisning af gyldig medlemsdo-

kumentation. Sympatimedlemmer har 

ikke stemmeret. Der kan ikke stemmes 

ved fuldmagt. 

 

Skriftlig afstemning skal finde sted, når 

ét medlem ønsker det. Beslutninger af-

gøres ved simpelt stemmeflertal. Undta-

get herfra er beslutninger om at ophæve 

foreningen (se § 15). 

 

Generalforsamlingens beslutninger ind-

føres i bestyrelsens beslutningsprotokol, 

og referat bringes i et nyhedsbrev. 

 

Nummerering ændret fra punkt 10 til pa-

ragraf 9 (som konsekvens af sletningen 

af nuværende punkt 6 fra vedtægterne). 

11. Ledelse 11. Ledelse Vi foreslår at punkt 11 om ledelse slet-

tes og erstattes af to nye paragraffer om 
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Generalforsamlingen vælger en besty-

relse, som er øverste myndighed mel-

lem generalforsamlingerne under ansvar 

overfor disse. 

 

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens 

økonomi og har bestyrelsen først og 

fremmest til opgave at: 

1. At informere medlemmer om vig-

tige beslutninger. 

2. At opsøge og udpege personer 

med relevant baggrund og kvalifi-

kationer, således foreningens for-

mål og strategi opfyldes i videst 

muligt omfang. 

  

Bestyrelsesmedlemmer kan modtage et 

honorar af foreningen til konkrete opga-

ver. Honoraret fastsættes af bestyrelsen 

efter såvidt muligt forudbestemte tak-

ster.  

 

Bestyrelsen består af en formand og mi-

nimum 4 øvrige medlemmer og maxi-

mum 6 øvrige. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af ge-

neralforsamlingen for to år ad gangen.  

 

Generalforsamlingen vælger en besty-

relse, som er øverste myndighed mel-

lem generalforsamlingerne under ansvar 

overfor disse. 

 

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens 

økonomi og har bestyrelsen først og 

fremmest til opgave at: 

3. At informere medlemmer om vig-

tige beslutninger. 

4. At opsøge og udpege personer 

med relevant baggrund og kvalifi-

kationer, således foreningens for-

mål og strategi opfyldes i videst 

muligt omfang. 

  

Bestyrelsesmedlemmer kan modtage et 

honorar af foreningen til konkrete opga-

ver. Honoraret fastsættes af bestyrelsen 

efter såvidt muligt forudbestemte tak-

ster.  

 

Bestyrelsen består af en formand og mi-

nimum 4 øvrige medlemmer og maxi-

mum 6 øvrige. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af ge-

neralforsamlingen for to år ad gangen.  

 

hhv. bestyrelsen og bestyrelsens opga-

ver.  

 

Den foreslåede § 10 indeholder de for-

melle regler for valg af og sammensæt-

ning af bestyrelsen og den foreslåede § 

11 beskriver de nærmere opgaver og 

ansvar ifm. bestyrelsesarbejdet, som 

fremgår af nuværende punkt 11, dog 

med ændringer/justeringer. 
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Generalforsamlingen vælger desuden, 

for to år ad gangen, to bestyrelsessup-

pleanter med angivelse af deres række-

følge. 

 

Medlemmer, som er stemmeberetti-

gede, er valgbare.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en 

formand og en næstformand. Ved for-

mandens fratrædelse fungerer næstfor-

manden i formandens sted. 

Bestyrelsen og kasserer tegner forenin-

gen. 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forret-

ningsorden. I tilfælde af stemmelighed 

er formandens stemme afgørende. 

 

Der føres beslutningsprotokol, som un-

derskrives af hvert tilstedeværende be-

styrelsesmedlem. 

 

 

Generalforsamlingen vælger desuden, 

for to år ad gangen, to bestyrelsessup-

pleanter med angivelse af deres række-

følge. 

 

Medlemmer, som er stemmeberetti-

gede, er valgbare.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en 

formand og en næstformand. Ved for-

mandens fratrædelse fungerer næstfor-

manden i formandens sted. 

Bestyrelsen og kasserer tegner forenin-

gen. 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forret-

ningsorden. I tilfælde af stemmelighed 

er formandens stemme afgørende. 

 

Der føres beslutningsprotokol, som un-

derskrives af hvert tilstedeværende be-

styrelsesmedlem. 

 

§ 10 Bestyrelse 

Generalforsamlingen vælger en besty-

relse, som er øverste myndighed mel-

lem generalforsamlingerne under ansvar 

overfor disse. 
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Bestyrelsen består af en formand og mi-

nimum 4 øvrige medlemmer og maxi-

mum 6 øvrige. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af ge-

neralforsamlingen for to år ad gangen.  

 

Generalforsamlingen vælger desuden, 

for to år ad gangen, to bestyrelsessup-

pleanter med angivelse af deres række-

følge. 

 

Medlemmer, som er stemmeberetti-

gede, er valgbare.  

 

§ 11 Bestyrelsens opgaver 

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens 

økonomi og bestyrelsen har først og 

fremmest til opgave at: 

1. At drive og lede foreningen i 

overensstemmelse med forenin-

gens formål jf. § 2  

2. At arbejde for at udmønte gene-

ralforsamlingens beslutninger om 

mål og aktiviteter for foreningen.  

3. At sørge for at medlemmer lø-

bende informeres om foreningens 

arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens opgavebeskrivelse (jf. nu-

værende punkt 11 om ledelse) foreslås 

ændret fra 2 til 3 punkter, som forholder 

sig mere til foreningens formål, general-

forsamlingens beslutninger og løbende 

medlemsinvolvering end den nuvæ-

rende formulering.   
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Bestyrelsesarbejdet er som udgangs-

punkt ulønnet frivilligt arbejde.  

 

Bestyrelsesmedlemmer kan få dækket 

transportudgifter i forbindelse med vare-

tagelse af bestyrelsesarbejdet. 

 

Bestyrelsesmedlemmer kan modtage et 

honorar eller frikøb til at udføre konkrete 

opgaver for foreningen. Retningslinjer 

herfor fastlægges af bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en 

formand og en næstformand og kasse-

rer.  

 

 

 

 

 

 

Ved formandens fratrædelse fungerer 

næstformanden i formandens sted. 

 

Formanden og kasserer tegner forenin-

gen. 

Vi foreslår de ændrede formuleringer i 

forhold til honorarer til bestyrelsesmed-

lemmer af følgende årsager: 

- Det bør tydeliggøres, at bestyrel-

sesarbejdet som udgangspunkt 

er ulønnet og frivilligt.   

- Det skal være mere klart i hvilke 

tilfælde man yder økonomisk 

kompensation eller “belønning* til 

bestyrelsesmedlemmer. Fx. at 

formålet skal være at man ikke 

har udgifter og indtægtstab ifm. 

varetagelse af tillidsposter/opga-

ver for foreningen. 

 

 

Det er ikke beskrevet i vedtægterne, 

hvordan eller hvornår der skal vælges 

en kasserer, men det er beskrevet at 

bestyrelsen og kasserer tegner forenin-

gen, og kassererens opgaver er beskre-

vet i § 12 om økonomi. Derfor foreslår vi 

at kasseren konstitueres af og blandt 

bestyrelsen. 

 

Uændret 
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Bestyrelsen fastsætter selv sin forret-

ningsorden. I tilfælde af stemmelighed 

er formandens stemme afgørende. 

 

 

 

Der føres beslutningsprotokol fra besty-

relsesmøderne, som godkendes af de 

tilstedeværende.  

 

Beslutning: 

VEDTAGET 

 

Den nuværende formulering lyder: ”Be-

styrelsen og kasserer tegner forenin-

gen”, hvilket i praksis betyder, at kasse-

ren skal indhente underskrifter (og nogle 

gange ID) fra alle bestyrelsesmedlem-

mer hver gang der skal indgås økonomi-

ske aftaler på foreningens vegne. Derfor 

foreslår vi at formanden og kasserer 

tegner foreningen. 

 

Inspiration til forretningsorden kan fin-

des her: https://frivillighed.dk/sites/frivil-

lighed.dk/files/media/documents/Forret-

ningsorden_ark.pdf  

 

Den nuværende formulering lyder: “Der 

føres beslutningsprotokol, som under-

skrives af hvert tilstedeværende besty-

relsesmedlem.”  

Det er meget omstændigt at skulle un-

derskrive en protokol/et referat efter 

hvert bestyrelsesmøde. Derfor foreslår 

vi denne ændring. 

 

12. Økonomi 

Foreningens kasserer kan som den ene-

ste administrere et betalingskort til ud-

læg for rejser, kost, sponsorerede op-

slag på SoMe etc.  

 

§ 12 Økonomi 

Foreningens kasserer kan som den ene-

ste administrere et betalingskort til ud-

læg for rejser, kost, sponsorerede op-

slag på SoMe mv. Bestyrelsen fastsæt-

ter en beløbsgrænse.  

Nummerering ændret fra punkt 12 til pa-

ragraf 12. 

 

Kassereren har meget vide beføjelser til 

håndtering af foreningens midler og ef-

ter vores bedste overbevisning er det 

https://frivillighed.dk/sites/frivillighed.dk/files/media/documents/Forretningsorden_ark.pdf
https://frivillighed.dk/sites/frivillighed.dk/files/media/documents/Forretningsorden_ark.pdf
https://frivillighed.dk/sites/frivillighed.dk/files/media/documents/Forretningsorden_ark.pdf
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Kassereren kan selvstændigt oprette og 

godkende betalinger. Bestyrelsen har 

adgang til at se kontobevægelser, men 

har ikke adgang til at oprette eller god-

kende betalinger.  

 

Kassereren udarbejder årsregnskab til 

generalforsamlinger og sender dette til 

godkendelse hos valgte revisor.  

 

Kassereren bidrager med at søge rele-

vante midler og fonde.  

 

 

Kassereren opretter betalinger, som 

skal godkendes af formanden eller ét 

andet bestyrelsesmedlem. Formanden 

og ét andet bestyrelsesmedlem skal 

have adgang til at se kontobevægelser 

samt til at godkende betalinger.  

 

Kassereren udarbejder årsregnskab til 

generalforsamlinger og sender dette til 

godkendelse hos valgte revisor.  

 

Kassereren bidrager med at søge rele-

vante midler og fonde.  

 

Beslutning: 

VEDTAGET 

Generalforsamlingen indstiller til den 

nye bestyrelse at revidere ordningen 

samt fastsætte en bagatelgrænse for, 

hvornår beløb skal godkendes.  

 

heller ikke i tråd med bestemmelserne 

om tegningsretten.  

 

Det er sårbart ift. bedrageri, at kassere-

ren selvstændigt kan oprette og god-

kende betalinger og bruge betalingskort 

uden beløbsgrænse eller anden kontrol-

foranstaltning udover at bestyrelsen har 

adgang til at se kontobevægelser. 

 

Derfor foreslår vi at bestyrelsen fastsæt-

ter en beløbsgrænse ved brug af beta-

lingskort samt at betalinger skal godken-

des af to personer, hvoraf den ene er 

kasseren.  

13. Arbejdsgrupper 

Forældre og Fødsels bestyrelse samar-

bejder med relevante privatpersoner 

samt organisationer. 

 

Betingelserne for samarbejdet er: 

1. At arbejdsområdet er dækket af 

formålsparagraffen. 

§ 13 Arbejdsgrupper 

Forældre og Fødsels bestyrelse kan 

samarbejde med relevante privatperso-

ner og organisationer samt nedsætte og 

indgå i arbejdsgrupper, nedsat af andre. 

 

Betingelserne for samarbejdet er: 

Nummerering ændret fra punkt 13 til pa-

ragraf 13. 

 

Den nuværende formulering omhandler 

ikke arbejdsgrupper, men hvordan for-

eningen samarbejder med eksterne par-

ter.  
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2. At bestyrelsen er orienteret og 

indforstået. 

3. At arbejdsgruppen udpeger et 

medlem, som har pligt til at holde 

bestyrelsen underrettet om grup-

pens arbejde. 

 

1. At arbejdsområdet er dækket af 

formålsparagraffen. 

2. At bestyrelsen er orienteret og 

indforstået. 

3. At arbejdsgruppen udpeger et 

medlem, som har pligt til at holde 

bestyrelsen underrettet om grup-

pens arbejde. 

 

Beslutning: 

VEDTAGET 

 

Derfor foreslår vi at tilføje en formulering 

om såvel interne som eksterne arbejds-

grupper, så indholdet passer til over-

skriften.  

14. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal 

afholdes, når formanden eller mindst 50 

medlemmer skriftligt over for formanden 

fremsætter ønske om det, og samtidig 

meddeler hvilke punkter, de ønsker be-

handlet. 

 

Formanden skal herefter i nyhedsbrev 

indkalde til ekstraordinær generalfor-

samling til afholdelse senest 3 måneder 

efter, at anmodningen er modtaget. 

 

Reglerne om afstemninger er de samme 

som for den ordinære generalforsamling 

(se § 8). 

 

14. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal 

afholdes, når formanden eller mindst 50 

medlemmer skriftligt over for formanden 

fremsætter ønske om det, og samtidig 

meddeler hvilke punkter, de ønsker be-

handlet. 

 

Formanden skal herefter i nyhedsbrev 

indkalde til ekstraordinær generalfor-

samling til afholdelse senest 3 måneder 

efter, at anmodningen er modtaget. 

 

Reglerne om afstemninger er de samme 

som for den ordinære generalforsamling 

(se § 8). 

 

Nummerering ændret fra punkt 14 til pa-

ragraf 14. 
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15. Foreningens ophævelse 

Forslag om foreningens ophævelse kan 

kun vedtages på en generalforsamling, 

hvor mindst 1/3 af de stemmeberetti-

gede medlemmer er fremmødt, og der 

kræves 3/4 af stemmerne for at ophæve 

foreningen. 

 

Hvis der ikke er fremmødt eller repræ-

senteret 1/3 af medlemmerne, kan der 

inden 3 uger, og med mindst én uges 

varsel, indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling med foreningens op-

hævelse som eneste punkt på dagsor-

denen, såfremt forslagsstillerne ønsker 

det. På denne generalforsamling kan 

forslaget om ophævelse af foreningen 

vedtages, hvis 3/4 af de fremmødte 

stemmer for. 

 

Eventuelle midler fra Forældre og Fød-

sel overgår efter foreningens ophævelse 

til den eller de foreninger, hvis formål er 

nærmest Forældre og Fødsel. 

 

§ 15 Foreningens ophævelse 

Forslag om foreningens ophævelse kan 

kun vedtages på en generalforsamling, 

hvor mindst 1/3 af de stemmeberetti-

gede medlemmer er fremmødt, og der 

kræves 3/4 af stemmerne for at ophæve 

foreningen. 

 

Hvis der ikke er fremmødt eller repræ-

senteret 1/3 af medlemmerne, kan der 

inden 3 uger, og med mindst én uges 

varsel, indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling med foreningens op-

hævelse som eneste punkt på dagsor-

denen, såfremt forslagsstillerne ønsker 

det. På denne generalforsamling kan 

forslaget om ophævelse af foreningen 

vedtages, hvis 3/4 af de fremmødte 

stemmer for. 

 

Eventuelle midler fra Forældre og Fød-

sel overgår efter foreningens ophævelse 

til den eller de foreninger, hvis formål er 

nærmest Forældre og Fødsel. 

 

Nummerering ændret fra punkt 15 til pa-

ragraf 15. 

 

 


