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Vedtægter for Danske Døves Landsforbund 
 

 

 

ORDFORKLARINGER: 

 

Landsforbundet: Danske Døves Landsforbund 

DDL: Danske Døves Landsforbund 

Medlemsforening: Døveforening, tegnsprogsforening eller landsdækkende 

forening med et bestemt formål 

Tilknyttet forening: Forening eller gruppe, som har et afgrænset område og ikke 

falder i kategorien Medlemsforening 

Tilsluttet forening: Kan være Medlemsforening og Tilknyttet forening 

Døve: Med døve forstås tegnsprogstalende, døvfødte, døvblevne 

og mennesker med hørenedsættelse, der taler og 

identificerer sig med dansk tegnsprog 
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01.  NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 
1.1. Organisationens navn er: Danske Døves Landsforbund. 

1.2. Landsforbundet er stiftet den 18. maj 1935. 

1.3. Landsforbundet er en privat organisation. 

1.4. Landsforbundets hjemsted er sekretariatets hovedadresse. 

 

02. FORMÅL 
2.1. Danske Døves Landsforbund er en menneskerettighedsorganisation, der 

arbejder for tegnsprogstalendes (døve og andre hørehandicappede) 

menneskerettigheder til at opnå fuld ligestilling og deltagelse i samfundet. 

Herunder at sikre dansk tegnsprogs status på alle områder i samfundet.  

 

2.2. Landsforbundets formål er at fremme døves interesser og vilkår på alle 

områder gennem hele livet. 

 

03. UDØVELSE AF VIRKSOMHED 
3.1. Landsforbundet udøver sin virksomhed gennem: 

- Landsmødet, 
- Statusmødet, 
- Hovedbestyrelsen, 
- Udvalgene og  
- Sekretariatet. 

 

3.2. Landsforbundet er medlem af bl.a.: 

- World Federation of the Deaf, 
- European Union of the Deaf, 
- Døves Nordiske Råd og 
- Danske Handicaporganisationer. 

 

3.3. Landsforbundet udpeger personer til udvalgs- eller bestyrelsesposter i de 

institutioner, fonde, udvalg og lignende, hvor landsforbundet er berettiget til 

eller bliver anmodet herom. 
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04.  MEDLEMSKAB  
4.1.  Medlemsforeninger  

 

4.1.1. Enhver forening, hvis formål er i overensstemmelse med landsforbundets 

formålsparagraf, kan optages i landsforbundet. Foreningen kan ikke have et 

navn, der kan forveksles med en anden forenings navn.  

 

4.1.2. Medlemsforeninger kan oprette ungdomsafdelinger. Ungdomsafdelingerne 

tilknyttes Danske Døves Ungdomsforbund, DDU. Deltagelse i 

ungdomsafdelingens aktiviteter forudsætter medlemskab af DDU. 

Ungdomsafdelingen styres af et udvalg primært bestående af medlemmer 

under 30 år. Udvalget planlægger og afvikler regelmæssigt aktiviteter 

målrettet medlemmer i ungdomsafdelingen. Fra udvalget vælges en eller flere 

kontaktpersoner, der er ansvarlig for kontakten til medlemsforeningens 

bestyrelse og kontakten til DDU. 

Ungdomsafdelingerne skal have selvstændigt budget, der frit kan disponeres 

over. Budgettet skal på rimelig vis afspejle medlemstallet i 

ungdomsafdelingen. 

 

4.1.3. Det er en betingelse for medlemskab af landsforbundet:  

- at medlemsforeningens vedtægter, kontingenter og eksklusionsregler, 
og ændring heraf, kan godkendes af hovedbestyrelsen, og  

- at medlemsforeningen overholder og respekterer landsforbundets 
vedtægter og overordnede arbejde.  

 

4.1.4. Ansøgning om optagelse i landsforbundet sker skriftligt, ledsaget af 

medlemsforeningens vedtægter og en fortegnelse over bestyrelse og 

medlemmer.  

 

4.1.5. Hovedbestyrelsen træffer den endelige afgørelse om optagelse, og 

hovedbestyrelsen kan give en prøveperiode, inden den endelige afgørelse 

træffes.  

 

4.1.6. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til et kalenderårs 

udløb.  
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4.2.  Tilknyttede foreninger  

 

4.2.1. Enhver forening, hvis formål ikke er i modstrid med landsforbundets 

formålsparagraf, kan optages i landsforbundet. Foreningen kan ikke have et 

navn, der kan forveksles med en anden forenings navn.  

 

4.2.2. Det er en betingelse for medlemskab af landsforbundet:  

- at foreningens vedtægter, kontingenter og eksklusionsregler, og ændring 

heraf, kan godkendes af hovedbestyrelsen.  

 

4.2.3 Tilknyttede foreninger har ikke rettigheder eller pligter på lige fod med 

medlemsforeninger. Hovedbestyrelsen fastlægger tilknyttede foreningers 

rettigheder og pligter.  

 

4.2.4. Ansøgningen om optagelse i landsforbundet sker skriftligt.  

 

4.2.5. Hovedbestyrelsen træffer den endelige afgørelse om optagelse.  

 

4.1.3. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til et kalenderårs 

udløb.  

 

4.3.  Medlemmer  

 

4.3.1. Som medlemmer af de tilsluttede foreninger kan optages enhver, der kan 

tilslutte sig landsforbundets formålsparagraf.  

 

4.3.2. Et DDL-medlem kan optages i flere medlemsforeninger under landsforbundet 

og opnår tillige valgbarhed i flere foreninger.  

 

4.3.3. Medlemsforeningers medlemmer under 30 år opnår medlemskab af både 

Landsforbundet og Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Ønskes der ikke 

medlemskab af begge forbund, men kun et af forbundene, skal dette 

meddeles til forbundene. 

 

4.3.4. Medlemmers børn under 18 år kan få medlemskab af DDL og en af 

medlemsforeningerne som en del af deres forældres medlemskab. Såfremt 

børn under 18 år ønsker at benytte medlemsforeningernes ungdomsafdeling 

kræves medlemskab af DDU. 
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4.3.5. Optagelse som medlem af en forening kan nægtes, når vedkommende af den 

pågældende forenings bestyrelse skønnes uheldig som medlem. Afslag om 

optagelse som medlem skal begrundes, og skal af bestyrelsen forelægges 

hovedbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig.  

 

4.3.6. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret til, og er valgbare til foreningernes 

bestyrelse, dog skal et flertal af bestyrelsens medlemmer være døve.  

 

4.3.7. Såfremt foreningen får et ikke-medlem valgt til en bestyrelsespost i 

foreningen, er foreningens valgte bestyrelse ansvarlig for, at dette ikke-

medlem meldes som medlem hos landsforbundet og betaler kontingentet 

senest 2 uger efter foreningens generalforsamling.  

 

4.3.8. Udmeldelse sker jf. den enkelte medlemsforenings vedtægter, dog skriftligt 

mindst 1 måned før et kalenderårs udløb. Et medlem, der skylder i kontingent 

hos medlemsforening, kan ikke blive optaget som medlem hos en anden 

medlemsforening, før det skyldige kontingent er betalt til den 

medlemsforening, der skyldes til.   

 

4.4.  Støttemedlemmer  

 

4.4.1.  Som støttemedlemmer af landsforbundet kan optages organisationer, 

institutioner m.v.  

 

05. LANDSMØDET 
5.1. Landsmødet er landsforbundets højeste myndighed. 

 

 Ordinære landsmøder 

5.2. Ordinære landsmøder afholdes hvert fjerde år inden udgangen af maj måned. 

Hovedbestyrelsen fastsætter mødested. 

 

5.3. Landsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

 01. Valg af dirigenter 

 02. Valg af 2 stemmetællere 

 03. Hovedbestyrelsen aflægger beretning 

 04. De reviderede årsrapporter forelægges til orientering 

 05. Arbejdsprogram for de kommende 4 år fremlægges til godkendelse 

 06. Behandling af forslag  
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 07. Fastsættelse af kontingent 

 08.  Valg af landsforperson 

 09.  Valg af 8 hovedbestyrelsesmedlemmer  

 10. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant 

 

5.4. Ordinære landsmøder indkaldes skriftligt med mindst 26 ugers varsel. 

 

5.5. Det ordinære landsmødes dagsorden og forslag, der ønskes behandlet, skal 

være tilstillet medlemsforeningerne senest 6 uger før landsmødets afholdelse. 

 

5.6. Hovedbestyrelsen og medlemsforeningerne kan stille forslag til behandling på 

landsmødet. Forslag fra Hovedbestyrelsen skal være medlemsforeningerne i 

hænde senest 12 uger før landsmødets afholdelse. Forslag fra 

medlemsforeningerne skal være landsforbundet i hænde senest 8 uger før 

landsmødets afholdelse. 

 

5.7. Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen kan ske ved indstilling fra 

medlemsforeningerne og hovedbestyrelsen.  

 

Indkaldelsen af kandidatindstillinger skal udsendes til medlemsforeninger 

senest 12 uger før et landsmøde. Kandidatlisten fra hovedbestyrelsen skal 

være tilstillet medlemsforeninger senest 10 uger før, og 

medlemsforeningerne skal indlevere deres forslag til kandidater til 

landsforbundet senest 8 uger. Endelige kandidatindstillinger skal foretaget 

senest 2 uger før landsmødet.  

 

I tilfælde af, at der ikke opstilles et tilstrækkeligt antal kandidater, kan 

yderligere opstilling finde sted på landsmødet. For ikke tilstedeværendes 

vedkommende skal der foreligge skriftligt tilsagn. Såfremt der ikke på 

landsmødet kan vælges det fornødne antal medlemmer til hovedbestyrelsen, 

kan landsmødet give hovedbestyrelsen fuldmagt til at supplere det 

nødvendige antal medlemmer af hovedbestyrelsen.  

 

 Ekstraordinære landsmøder 

5.8. Ekstraordinære landsmøder kan indkaldes af hovedbestyrelsen og skal 

indkaldes såfremt mindst halvdelen af medlemsforeningerne skriftligt 

motiverer dette.   
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5.9. Ekstraordinære landsmøder indkaldes med mindst 2 ugers varsel, og skal 

afholdes senest 8 uger efter, at begæring herom er modtaget. 

 

5.10. Dagsorden for ekstraordinære landsmøder udsendes samtidig med 

indkaldelsen. 

 

 Delegerede, stemmeret 

5.11.  Medlemsforeningerne har ret til at sende 1 delegeret med stemmeret og 1 

delegeret uden stemmeret til landsmødet. Det skal fremgå af tilmeldelsen, 

hvilken delegeret der har stemmeretten.  

 
5.12.  De tilsluttede foreningers antal stemmer beregnes som kvadratroden - 

rundet nedad til nærmeste hele tal - af medlemstallet 31. dec. året før 
landsmødet.  

 

5.13. De tilknyttede foreninger har ingen stemmeret til landsmødet.  

 

5.14.  Udover de delegerede har æresmedlemmerne, hovedbestyrelsen og 

udvalgsmedlemmerne taleret – men ikke stemmeret – ved landsmødet.  

 

5.15.  Hovedbestyrelsen har ret til at indbyde gæster til landsmødet, og sådanne 

kan efter dirigentens skøn deltage i forhandlingerne, men har ikke stemmeret.  

 

 Afstemning m.v.  

5.16.  Afstemninger på landsmødet kan ske ved håndsoprækning, navneopråb eller 

skriftligt. Skriftlig afstemning skal dog altid finde sted ved personvalg eller når 

mindst en delegeret ønsker det.  

 

5.17.  Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er 

et forslag bortfaldet. Ved personvalg foretages ny afstemning, og står 

stemmerne efter denne stadig lige, foretages lodtrækning.  

 

5.18.  Til ændring af landsforbundets vedtægter kræves 2/3 majoritet af de 

tilstedeværende stemmer.  

 

5.19.  Over landsmødets forhandlinger og beslutninger føres et referat, der skal 

godkendes og underskrives af dirigenterne. Referatet er offentligt 

tilgængeligt.  
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06.  STATUSMØDET 
6.1. Statusmødet holdes hvert år mellem to ordinære landsmøder inden udgangen 

af oktober måned med deltagelse af op til to delegerede fra hver 

medlemsforening. Hovedbestyrelsen fastsætter mødested.  

 

Dagsorden og årsrapporten skal sendes til medlemsforeningerne senest 4 

uger før statusmødet.  

 

6.2. Statusmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

 a. En mødeleder og referent udpeges. 

 b. Den senest reviderende årsrapport forelægges til orientering  

 c. Hovedbestyrelsens forventninger til forbundets arbejde frem til næste 

møde.  

 

6.3.  Statusmødet indkaldes med mindst 12 ugers varsel. 

 

6.4. Fuldmagt, stemmetal, afstemning opgøres efter samme bestemmelser som for 

landsmødets vedkommende. 

 

07. HOVEDBESTYRELSEN 
7.1. Hovedbestyrelsen består af 1 landsforperson og 8 hovedbestyrelses- 

medlemmer. Hovedbestyrelsen vælger af sin midte en næstforperson.  

 

7.2. Hovedbestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. 

 

7.3. Afgår landsforpersonen mellem 2 landsmøder, overtager næstforpersonen 

hvervet indtil førstkommende statusmøde eller landsmøde, hvor der skal 

vælges landsforperson. Afgår næstforpersonen mellem 2 landsmøder vælger 

hovedbestyrelsen af sin midte en ny næstforperson. Afgår et 

hovedbestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb overtages pladsen af  

1. suppleanten. Afgår endnu et hovedbestyrelsesmedlem inden valgperiodens 

udløb overtages pladsen af 2. suppleanten. 

 

7.4. Valgbare til hovedbestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. Flertallet af 

hovedbestyrelsen skal bestå af døve, og landsforpersonen skal være døv. 
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7.5. En suppleant kan indtræde som fuldgyldigt hovedbestyrelsesmedlem, såfremt 

et ordinært valgt hovedbestyrelsesmedlem anmoder om orlov i en afgrænset 

periode, der strækker sig længere end 2 hovedbestyrelsesmøder i træk.  

 

7.6. En person, der er sat i karantæne i en medlemsforening under DDL, kan ikke 

have sæde i hovedbestyrelsen og udvalg og kan ikke repræsentere 

landsforbundet. 

 

7.7. Hovedbestyrelsen antager og afskediger sekretariatets leder. 

 

7.8. Ingen af det i landsforbundet ansatte personale kan have sæde i  

hovedbestyrelsen. 

 

7.9. Hovedbestyrelsen bestemmer i hvilket omfang, der kan ydes: 

- Vederlag (løn) 
- tabt arbejdsfortjeneste, og  
- repræsentationsgodtgørelse til alle tillidsvalgte. Med undtagelse af 

landsforpersonen kan ingen modtage vederlag for mere end 20 timer 
pr. uge. Dette gælder dog ikke i forbindelse med tidsbegrænsede 
projekter eller lignende.  

 

7.10. Hovedbestyrelsen kan give et enkelt hovedbestyrelsesmedlem eller andre 

fuldmagt til at indgå retshandlinger. 

 

7.11. Ved alle afstemninger i hovedbestyrelsen er simpel majoritet af de afgivne 

stemmer afgørende. 

 

7.12. Afstemninger kan foretages ved håndsoprækning eller skriftligt. 

 

7.13. Står stemmerne lige, gør landsforpersonens stemme udslaget. 

 

7.14. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

7.15. Hvor Landsforbundets vedtægter intet foreskriver, må hovedbestyrelsen 

træffe bestemmelse efter bedste skøn, indtil sagen eventuelt kan forelægges 

for et landsmøde. 

 

7.16. Danske Døves Ungdomsforbund får en observatørpost i hovedbestyrelsen 

uden stemmeret.  
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08. ANSVARSFORDELING 
8.1. Landsforpersonen har sammen med sekretariatets leder ansvaret for 

landsforbundets daglige virksomhed. 

 

8.2. Sekretariatets leder antager og afskediger i samråd med landsforpersonen det 

øvrige personale. 

 

8.3. Hovedbestyrelsen har ansvaret for landsforbundets økonomi i almindelighed, 

og for godkendelse af budgetter og årsregnskaber.   

 

8.4. Alle sager af principiel betydning skal forelægges hovedbestyrelsen. 

 

8.5. Sekretariatets leder deltager i alle hovedbestyrelsesmøder og har ansvaret 

for, at der udarbejdes dagsorden og referat af møderne. 

 

8.6. Hovedbestyrelsen kan beslutte at nedsætte et ad hoc forretningsudvalg, der 

består af landsforpersonen, næstforpersonen og et tredje 

hovedbestyrelsesmedlem. 

 

8.7. Såfremt der nedsættes et forretningsudvalg kan dette varetage de under pkt. 

8.2, 8.3 og 8.4 nævnte opgaver.  

 

09. LANDSFORPERSONEN 
9.1.  Landsforpersonen repræsenterer landsforbundet i almindelighed. 
  
9.2.  Landsforpersonen eller den han dertil bemyndiger, leder forhandlingerne på 

hovedbestyrelsesmøder.  
 
9.3.  Ved landsforpersonens forfald varetages hans funktioner af næstforpersonen.  

 

10. TEGNINGSRET  
10.1.  Landsforpersonen og næstforpersonen er sammen med sekretariatets leder 

to og to i forening bemyndiget til at omsætte landsforbundets midler, og til i 
øvrigt at forpligte landsforbundet overfor tredjemand.  

 
10.2  Sekretariatets leder eller anden medarbejder kan i et vist omfang bemyndiges 

til at hæve og indsætte midler til den daglige drift.  
 

10.3  Hovedbestyrelsen kan meddele prokura. 
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11. UDVALGENE 
11.1. Hovedbestyrelsen kan umiddelbart efter et ordinært landsmøde nedsætte en 

række udvalg til at gennemføre landsforbundets arbejdsprogram.   

 

11.2. Hovedbestyrelsen bestemmer udvalgenes sammensætning og udpeger for-

mændene for disse. 

 

11.3. Hovedbestyrelsen udarbejder sammen med udvalgene en forretningsorden 

for hvert enkelt udvalg. Forretningsordenen skal angive udvalgets kompe-

tence, dog skal alle økonomiske dispositioner godkendes af ledelsen. 

 

11.4. Udvalgsformændene sørger for, at der tages referat af alle udvalgsmøder, og 

at disse tilstilles hovedbestyrelsen. 

 

12. INFORMATIONSMEDIER 
12.1.  Landsforbundet udsender nyheder til medlemmerne på relevante medier. 

 

13. KONTINGENT 
13.1. Det samlede medlemskontingent består af to andele: landsforbundets og 

medlemsforeningernes.  
 
13.2. Landsmødet fastsætter landsforbundets andel, og den enkelte 

medlemsforenings generalforsamling fastsætter egen medlemsforenings 
andel. Landsmødet fastsætter tillige minimumsstørrelsen af det samlede 
medlemskontingent.  

 
13.3. Landsmødet fastsætter landsforbundets andel pr. medlem for tilknyttede 

foreninger, og den enkelte tilknyttede forenings generalforsamling fastsætter 

det samlede medlemskontingent.  

 

13.4.  Kontingentet opkræves af landsforbundet. Ved restance ud over 6 måneder 

fra den 1. januar kan den pågældende slettes som medlem.  

 

13.5.  Medlemsforeningerne og hovedbestyrelsen fastsætter i fællesskab 

retningslinjer vedr. restance og gebyrer for medlemskab. 
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14. SANKTIONER OG UDELUKKELSER 
14.1. Der kan iværksættes sanktioner overfor medlemmer, der modarbejder DDL 

eller deres medlemsforenings interesser, virksomhed og formål. 

 

14.2. Foreningerne kan iværksætte følgende sanktioner overfor medlemmer: 
- slette et medlem, der er i over 6 måneders restance; 
-  idømme et medlem tidsbegrænset karantæne såfremt den 

pågældende forenings bestyrelse vedtager dette med 2/3 majoritet. 
Landsforbundet skal orienteres om afgørelsen;  

-  ekskludere et medlem såfremt den pågældende forenings bestyrelse 
vedtager dette med 2/3 majoritet, og afgørelsen godkendes med 
simpelt stemmeflertal af en generalforsamling senest 1 måned efter at 
eksklusionen er sket. Det pågældende medlem indkaldes til denne 
generalforsamling, hvor han har ret til at udtale sig. En repræsentant 
for landsforbundet skal indkaldes til den pågældende 
generalforsamling. 

 

14.3. Landsforbundets hovedbestyrelse kan ekskludere en forening og dens 

medlemmer, såfremt foreningen ikke overholder vedtægternes paragraf 4.1.2.  

 

14.4. Såfremt et medlem er ekskluderet fra landsforbundet, så kan det 
ekskluderede medlem ikke deltage i medlemsarrangementer under 
landsforbundets regi herunder de under landsforbundet tilsluttede foreninger 
eller være medlem i en anden forening tilsluttet landsforbundet.  

 

14.5.  Såfremt et medlem er ekskluderet fra en forening under landsforbundet, så 

kan det ekskluderede medlem ikke deltage i medlemsarrangementer under 

foreningens regi og kan optages som medlem i en anden forening under 

landsforbundet.  

 

15. REGNSKAB OG REVISION 
15.1. Landsforbundets regnskabsår er kalenderåret. 

 

15.2. Hovedbestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere 

landsforbundets regnskab. 

 

15.3. Årsrapporten skal i revideret stand forelægges hovedbestyrelsen inden 

udgangen af april måned det efterfølgende år. 
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15.4. Revisor skal efter revisionens afslutning tilstille hovedbestyrelsen sine 

bemærkninger til regnskabet og revisionen i et revisionsprotokollat. 

 

16. ÆRESMEDLEMMER 
16.1. Personer, der har ydet landsforbundet store tjenester, kan af den samlede, 

enige hovedbestyrelse udnævnes til æresmedlemmer af landsforbundet. 

 

17. FORCE MAJEURE 
17.1. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes et digitalt 

Landsmøde, såfremt et fysisk Landsmøde ikke kan afholdes som følge af force 

majeure, herunder ved myndighedspåbud.  

 

17.2. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og 

medier, der skal anvendes i forbindelse med det digitale Landsmøde. 

Hovedbestyrelsen skal ved et digitalt Landsmøde sikre, at Landsmødet 

afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser 

om Landsmøde afvikling iagttages. Det anvendte system skal sikre 

betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til de delegeredes ret 

til at ytre sig og stemme på Landsmødet, herunder sikre sig muligheden for 

hemmelig afstemning, under overholdelse af reglerne i 

persondataforordningen.  

 

17.3. Hovedbestyrelsen skal gøre medlemsforeningerne bekendt med, at der 

afholdes et digitalt Landsmøde i forbindelse med indkaldelse til Landsmødet. 

Ved indkaldelsen, skal de delegerede oplyses om, hvordan det digitale system 

anvendes i forbindelse med Landsmøde. Herunder hvordan tilmelding til 

Landsmøde skal ske, således der undgås uvedkommendes deltagelse. 

   

18. OPLØSNING 
18.1. Landsforbundet kan kun opløses, når mindst 7/8 af de på landsmødet afgivne 

stemmer er herfor på 2 landsmøder, der afholdes med mindst 12 måneders 

mellemrum. Det sidste landsmøde skal da træffe beslutning om, hvorledes 

landsforbundets og dets fondsmidler skal forvaltes til gavn for døve i 

Danmark. 
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19. IKRAFTTRÆDEN 
19.1 Vedtægter og vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter 

vedtagelsen. 

 

19.2. Disse vedtægter er vedtaget på landsmødet den 25.-26. maj 1995 i 

København og revideret på landsmøderne 30. april-1. maj 1999 i Nyborg, 27.-

28. april 2002 på ”Klarskovgård”, 22.-23. april 2005 på ”Klarskovgård”, 18.-
19. april 2008 på Odense Kongrescenter, 21. maj 2011 i Vejle og 9.-10. maj 

2014 på Nyborg Strand Hotel, 28.-29. april 2017 på Radisson hotel Aarhus, 

repræsentantskabsmøde 30. oktober 2021 i Odense.  

 

Således vedtaget på ekstraordinært landsmøde den 3. september 2022 i 

København. 

 

 

 

Dato Dato 

 

 

 

________________ ___________________ 

Anne Vikkelsø Anders Kirchheiner 

Dirigent Dirigent    

 


