
Ændringsforslag vedtægter til generalforsamling 2023 

 

Til overskriften 

1) Overskriften affattes således: 

”Vedtægter for Foreningen for medlemmer af Udsendelsesfacilitet for Fred og 

Demokrati(UFD) 
[Konsekvens af, at FSB skifter navn til UFD] 

 

Til § 1 

2) Stk. 1 affattes således: 

”Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for medlemmer af Udsendelsesfacilitet for Fred og 

Demokrati, forkortet UFD-foreningen. 

[Konsekvens af, at FSB skifter navn til UFD] 

 

Til § 2 
 

3) Stk. 1 affattes således: 

”Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forhold til 
Udenrigsministeriet, til  administrator og til relevante nationale og internationale foreninger og 
organisationer. Foreningen er upolitisk.” 

[Præciseringer] 

 

Til § 3 

4) I stk. 1 ændres ”FSB-databasen” til: ”UFD-databasen”. 

[Ændring som følge af navneskift fra FSB til UFD] 

 

5) Stk. 2 og 3 affattes således: 

”Stk. 2. Et medlemskab træder i kraft efter indmeldelse til bestyrelsen og 
indbetaling af kontingentet. Medlemmerne skal oplyse deres e-mail og give meddelelse til 
foreningen ved evt. skifte af e-mail. 

Stk. 3. Ved kontingentrestance ophører medlemskabet efter 1 rykker for betaling af 
kontingent, hvis ikke kontingentet er betalt inden for den angivne frist.” 



[Præciseringer vedrørende indmeldelse og kontingentbetaling] 

 

Til § 4 

6) Stk 2, 1. pkt. affattes således: 
 

”Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes ved e-mails til medlemmerne.  

[Generalforsamling indkaldes ved email] 

 

7) Stk 3, nr. 2 og 3 affattes således: 

”2. Godkendelse af dagsordenens rettidige udsendelse og af fuldmagter. 

3. Forpersonens beretning for den forløbne periode og oplæg til drøftelse af kommende 
aktiviteter om foreningens virksomhed, til godkendelse.” 

[Præcisering vedr. fuldmagter, kønsneutral betegnelse vedr. forperson] 

 

8) I stk. 3, nr. 5, ændres ”år” til: ”kalenderår”. 
[Præcisering af kontingentperiode] 

 

9) Stk. 4 affattes således: 

 

”Stk. 4. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, 
sendes via e-mail og skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 
Fristen på 2 uger gælder også forslag til ændring af vedtægter. Indkomne forslag til 
generalforsamlingen udsendes via e-mail til medlemmerne senest 1 uge før 
generalforsamlingen.   

[Præciseringer vedr. forslag til generalforsamlingen] 

 

 

Til § 5 

 

10) I stk. 1 ændres ”skriftligt” til: ”ved e-mail”. 
[Præcisering vedr. indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling] 
 

11)  I stk. 2 udgår ”,jf. § 4, stk. 1.” 
[Præcisering] 
 
 

Til § 6 
 

12) I stk. 1 ændres ”den valgte dirigent” til: dirigenten”. 
[Præcisering] 

 



13)  Stk. 5 affattes således: 

”Stk. 5. Medlemmer, som ikke deltager i foreningens generalforsamling, kan afgive 
stemme ved skriftlig fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan ud over sin egen stemme 
medbringe 2 skriftlige fuldmagter, som overdrages dirigenten ved generalforsamlingens 
begyndelse. Fuldmagten er personlig og gives til et navngivet medlem. Fuldmagten skal 
indeholde navn på fuldmagtgiveren og navn på den, som der gives fuldmagt til at stemme på det 
fraværende medlems vegne. Der kan overdrages enten generel fuldmagt eller speciel fuldmagt 
til specifikke punkter på dagsordenen. 

[Præcisering vedr. fuldmagter] 

 

 

Til § 7 

14) Stk. 1affattes således: 

”Stk. 1. UFD-foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Derudover vælges 2 
suppleanter. 

[Ændring som følge af navneskift fra FSB til UFD og præcisering vedr. bestyrelsens 

sammensætning] 

 

15) I stk 3, i stk. 4 (3 steder) og i stk. 6 ændres ”formand” til ”forperson”. 

[Kønsneutral betegnelse] 

 

 

Til § 8 

16) Stk. 1 affattes således: 

 

”Stk. 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for det følgende kalenderår og erlægges 
for hvert kalenderår.” 

[Præcisering af fastsættelse af kontingent og betaling heraf] 

  


