
Alternativet Vedtægtsudvalget 

 

Referat SP2017021 final.docx/PLU 

SP2017021 

Vedtægtsudvalget har den 15. september 2017 modtaget en henvendelse 
fra lokalforeningen i København angående dagsorden til ekstraordinært 
årsmøde. Sekretæren har vurderet, at det er en henvendelse i kategorien 
Procesbistand. 

Ved behandlingen deltog Gert Rosenkvist, Maria Drabæk, Pernille Lykke 
Dalmar & Peter Laudrup. 

Formalia 
Henvendelsen drejer sig om hvorvidt, en bestyrelse i tilfælde af et 
ekstraordinært årsmøde kan se bort fra muligheden for, at medlemmer kan 
fremsætte forslag for årsmødet. 

D.12/9-17 blev der til bestyrelsen via e-mail fremsendt et forslag til 
optagelse på dagsordenen for det ekstraordinære årsmøde til afholdelse 
d.27/9-17. Forslaget blev altså indsendt indenfor den to ugers frist der i 
vedtægternes § 7, stk. 4, fastlægges for forslag til årsmøder.  

Bestyrelsen afviser i e-mail pr. d.13/9-17 at medtage forslaget idet 
bestyrelsen udtaler: 

... 

”Da der er tale om et ekstraordinært årsmøde, er det 
ikke §7, der skal bruges, idet §7 omhandler det 
ordinære årsmøde. Da §7 dermed slet ikke er relevant 
i denne sammenhæng er §7 stk. 4. og 5. det heller 
ikke. 
... 
Når der er tale om ekstraordinære årsmøder, er det 
derimod § 8, der skal bruges og overholdes. Stk. 2 
siger her: "Bestyrelsen udsender indkaldelse... med 
angivelse af dagsorden.” 

Relevante vedtægter og andet grundlag 
Udvalget lægger følgende materiale til grund for vores behandling: 

Københavns verserende vedtægters § 7, stk. 4, om Lokalforeningens 
Årsmøde  

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være 
fremsendt til bestyrelsen senest 2 uger før mødets 
afholdelse. 
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Københavns verserende vedtægters § 8 om Ekstraordinært Årsmøde: 

Stk 1. Ekstraordinært årsmøde indkaldes af 
bestyrelsen, såfremt denne eller et flertal af 
lokalforeningens medlemmer ønsker dette med angivelse 
af en ønsket dagsorden. 
 
Stk 2. Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal 
ske med minimum 4 ugers varsel. Bestyrelsen udsender 
indkaldelse senest 4 uger efter at have modtaget 
begæring om afholdelse af ekstraordinært årsmøde, 
eller senest 4 uger efter beslutningen er truffet i 
bestyrelsen, med angivelse af dagsorden. 
 

Vedtægtsudvalgets tidligere afgørelse i 2016016 

vedtægterne ikke kan læses i isolation fx i en 
situation som den om ekstraordinære møder. Her må 
praksis om god foreningsførelse inddrages også henset 
til, de frister der fremgår af de oprindelige 
vedtægters § 7 om årsmøde og i minimumsvedtægternes § 
9, stk 2 om ekstraordinære årsmøder. 
  

Argumenter 
Bestemmelsen om ekstra ordinære årsmøder er klar. Det er bestyrelsen 
som fastsætter dagsordenen og sender denne ud sammen med 
indkaldelsen. Typisk vil der være et presserende emne til diskussion på 
dette møde, og derfor bør dagsordenen være præcis og konkret. 
Bestemmelsen om ordinære dagsordener i § 7, stk. 3, er således f.eks. ikke  
relevant ved et ekstraordinært årsmøde.  

Vedtægtsudvalget har tidligere i SP2016016 oplyst, at en bestemmelse om 
ekstraordinære årsmøder ikke kan læses i isolation, og at et forslag af 
indgribende karakter skal have været medlemmerne i hænde inden rimelig 
tid. Afgørelsen kan ikke tages til indtægt for, at samtlige bestemmelser i 
vedtægtens § 7 om ordinære årsmøder gælder sideløbende med § 8 om 
ekstraordinære årsmøder.  

Det er således Vedtægtsudvalgets vurdering at vores tidligere afgørelse 
ikke er relevant her, da den alene siger, at forslag, der er indgribende, bør 
være varslet i rimelig tid. 

Det fremgår af vedtægterne for København, § 8, stk. 1, at medlemmerne 
har mulighed for at sørge for, at der indkaldes til et ekstraordinært møde. På 
et sådant møde har medlemmerne mulighed for at komme med deres 
forslag. Et ekstraordinært årsmøde indkaldt på foranledning af bestyrelsen 
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er derimod ikke nødvendigvis åbent for indkomne forslag fra medlemmerne, 
det må være op til bestyrelsen.  

Herudover har medlemmerne naturligvis muligheden for på ordinære møde 
at stille forslag inden for fristen som øvrige betingelser i de lokale vedtægter 
foreskriver.  

Afklaringen 
Bestyrelsen har med indkaldelsen til ekstraordinært årsmøde sat 
dagsordenen for dette møde. Det er ikke muligt for foreningens medlemmer 
at stille forslag til behandling på det ekstraordinære årsmøde. 

Vedtægtsudvalget er enigt i denne afklaring.  

 


