
Bilag D 
1. Hæftelse 
 
Forslag D1: 
 
Ny § 1, stk. 4: Det fremgår ikke p.t. af vedtægterne, hvorvidt medlemmerne eller bestyrelsen hæfter for 
foreningens forpligtelser. Udgangspunktet er, at en sådan hæftelse ikke foreligger. Af klarhedshensyn og 
idet det kan give anledning til tvivl i praksis, foreslås det, at følgende angives i et nyt stk. 4: 
 
"Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen 
påhvilende forpligtelser." 
 
2. Indmeldelse og udmeldelse 
 
Forslag D2: 
§ 2: Det er ikke helt klart for baseret på formuleringen af § 2, hvorledes medlemmernes indmeldelse og 
udmeldelse håndteres. Det foreslås, at den eksisterende § 2 i vedtægterne bliver § 2, stk. 1, og at der 
tilføjes følgende som stk. 2-4: 
 
"Stk. 2. I tilfælde af ejerskifte overtager den nye ejer automatisk medlemskabet fra den tidligere ejer 
samt vedkommendes kontingentbetaling for det pågældende år. Indmeldelse skal i øvrigt ske skriftligt, 
og således at der ved indmeldelsen betales kontingent for hele det år, hvori indmeldelse finder sted.  
 
Stk. 3. Udmeldelse sker automatisk ved ejerskifte. En ejer, der ikke rettidigt betaler restancer efter 
modtagelse af rykkerskrivelse, betragtes som udmeldt pr. den dato, som kontingentet vedrører. 
Udmeldelse skal i øvrigt ske skriftligt. Kontingent for det pågældende år refunderes ikke ved 
udmeldelsen. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte, at en ejer, der (i) ikke betaler restancer efter modtagelse af 
rykkerskrivelse eller (ii) melder sig ind, uden at der foreligger et ejerskifte, skal betale et yderligere beløb 
som nærmere fastsat af bestyrelsen for at kunne henholdsvis bevare medlemskabet og indmeldes i 
foreningen. Beløbet skal fastsættes af bestyrelsen ud fra en rimelighedsbetragtning og baseret på 
betryggende forudsætninger for medlemmerne." 
 
3. Kontingentbetaling 
 
Forslag D3: 
§ 3, stk. 2, 2. pkt.: Det præciseres som følger, at kontingentet for et år forfalder til betaling den 30. 
september det foregående år, idet dette ikke fremgår klart. 
 
2. pkt.: 
"Kontingent for et år forfalder til betaling den 30. september det foregående år." 
 
4. Beslutningsret 
 
Forslag D4: 
§ 6, nyt stk. 3: Det fremgår ikke p.t., med hvilket stemmeflertal bestyrelsen træffer beslutninger. Af 
klarhedshensyn foreslås det, at følgende angives: 
 
"Bestyrelsens beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægterne, ved simpel 
stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens, respektive næstformandens stemme 
udslagsgivende." 


