Organisatorisk Udvalg
___________________________________________
Forslag til vedtægtsændringer sammenstillet med eksisterede vedtægt
Nuværende vedtægt

Ændringsforslag – Endelig udgave

Formål og virksomhed

1

§1
Stk. 1
Den Danske Europabevægelse er en forening, der
arbejder for et demokratisk EU og et stadig
stærkere fællesskab mellem de europæiske folk.
Arbejdet udføres i overensstemmelse med de
grundsætninger, der er udtrykt i Europarådets
statut og i traktatgrundlaget for Den Europæiske
Union.

……der arbejder for et demokratisk Europa og EU
og et…..

Stk. 2
Den Danske Europabevægelse er medlem af Den
Internationale Europabevægelse (Mouvement
Européen International, MEI/European Movement
International, EMI).

Stk. 3
Den Danske Europabevægelses hjemsted er
sekretariatets postadresse. Foreningens værneting
er byretten i den retskreds, hvor foreningen har sin
adresse

Stk. 4
Den Danske Europabevægelse anvender også
navnet ”Europabevægelsen” og forkortelsen
”eubev”.

Punktum efter ”Europabevægelsen”. Resten
slettes.

Stk. 5
Den Danske Europabevægelse er en selvstændig
juridisk person.
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§2
Stk. 1
I samarbejde med Den Europæiske Union (EU) og
Europarådet formidler Den Danske
Europabevægelse oplysning om det europæiske
samarbejdes udvikling, samt om det arbejde af
særlig europæisk interesse, der udføres af andre
statslige, internationale samarbejdsorganisationer.
Endvidere foregår virksomheden i samarbejde med
ikke-statslige organisationer og institutioner, der
arbejder med tilsvarende formål

§3
Oplysningsvirksomheden sker ved udgivelse af
publikationer om forhold af fælles europæisk
interesse og om forhold i andre europæiske lande
af betydning for den europæiske udvikling,
organisering af offentlige møder, afholdelse af
kurser og seminarer, organisation af
informationsrejser til europæiske institutioner og i
øvrigt ved sådanne foranstaltninger til fremme af
Europabevægelsens formål, som til enhver tid
måtte findes formålstjenlige
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Forslag fra OU:
§ 3 bliver til § 2, stk. 2 med følgende ordlyd:
Oplysningsvirksomheden sker ved organisering af
offentlige møder, afholdelse af kurser og seminarer,
organisering af informationsrejser og i øvrigt ved
sådanne
foranstaltninger
til
fremme
af
Europabevægelsens formål, som til enhver tid
måtte findes formålstjenlige.
§ 3 står indtil videre tom.

Organisationens opbygning
§ 4 Medlemskab
Stk. 1
Som medlemmer af Den Danske Europabevægelse
kan optages enhver enkeltperson, som vedkender
sig bevægelsens formål.

Stk. 2
Som kollektive medlemmer kan optages enhver
demokratisk organisation, institution, forening,
forbund eller anden sammenslutning, som kan
tilslutte sig Den Danske Europabevægelses formål
og ønsker at bidrage til gennemførelsen af dennes
virke.
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Stk. 3
Enkeltpersoner, virksomheder, fonde eller andre,
der ønsker at bidrage til Europabevægelsens
formål, kan optages som støttemedlemmer.

Stk. 4
Udmeldelse skal ske ved henvendelse til
landssekretariatet. Personlige medlemmer er
udmeldt, hvis de ikke har betalt det seneste
kontingent efter ordinær opkrævning og yderligere
én skriftlig påmindelse. Forretningsudvalget kan i
særlige tilfælde dispensere fra disse bestemmelser.
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Stk. 5
Ved kommunikation mellem foreningen og
medlemmerne tilstræbes størst mulig anvendelse
af internettet, herunder e-mail. Krav om skriftlig
meddelelse er således opfyldt ved anvendelse af
internettet, inklusive email. Til medlemmer uden
internetadgang benyttes normalt brevpost.

§ 5 Regionsorganisationer og
lokalafdelinger
Stk. 1
Den Danske Europabevægelses personlige
medlemmer er organiseret i regionsorganisationer.

Sekretariatet foreslår at slette sidste sætning.

Der har været forslag om at ændre betegnelsen
”Region” for at undgå forvirring i forhold til de fem
regioner.
Der synes at være stemning for af beholde
”regioner”. Dog behov for at få en liste over hvilke
kommuner, der hører til hvilke regioner i
Europabevægelsen.

Stk. 2
Europabevægelsen er opdelt i følgende regioner:
• Europabevægelsen i Region Nordjylland
• Europabevægelsen i Region Østjylland
• Europabevægelsen i Region Vestjylland
• Europabevægelsen i Region Syd- og
Sønderjylland
• Europabevægelsen i Region Fyn
• Europabevægelsen i Region Københavns
Omegn
• Europabevægelsen i Region Nordsjælland
• Europabevægelsen i Region København og
Frederiksberg
• Europabevægelsen i Region Bornholm

Skal det alene hedde ”Europabevægelsen i Region
København”
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Stk. 3
Der kan desuden oprettes lokalafdelinger, der
består af samtlige medlemmer af
Europabevægelsen i en eller flere kommuner.

Stk. 4
Regionsorganisationer og lokalafdelinger afholder
mindst tre årlige offentlige arrangementer, samt
den årlige generalforsamling.

Stk. 5
Medlemmer, der ønsker at beskæftige sig med
særlige dele af det europæiske samarbejde, kan
organisere sig i kredse, komitéer,
sammenslutninger eller lignende. Dette gøres
uanset tilhørsforhold til regioner og
lokalafdelinger.

Stk. 6
Medlemmer kan vælge at udøve deres
medlemsrettigheder i en anden region end den,
hvor de er geografisk hjemmehørende. Hvis et
medlem ønsker at gøre dette, skal vedkommende
skriftligt give besked herom til landssekretariatet.
Et medlem kan kun udøve sine
medlemsrettigheder i én region

Stk. 7
Oprettelsen af og vedtægter for
regionsorganisationer, lokalafdelinger, kredse mv.
skal for at have gyldighed godkendes af
forretningsudvalget. Regioner og lokalafdelinger
skal have en gyldig vedtægt.

Stk. 8
Såfremt forretningsudvalget afviser at godkende
oprettelsen af en regionsorganisation,
lokalafdeling eller kreds eller afviser at godkende
en vedtægt, kan beslutningen kræves forelagt
hovedbestyrelsen til afgørelse. Hovedbestyrelsens
afgørelse kan ankes til landsmødet.
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Forslag fra OU:
Medlemmer, der ønsker at beskæftige sig med
særlige spørgsmål vedrørende det europæiske
samarbejde, kan danne en til formålet egnet
organisering uanset tilhørsforhold til regioner og
lokalafdelinger.
Desuden at stk. 5 og 6 bytter plads.
Forslag fra OU om tilføjelse:
Såfremt der i en region ikke kan etableres eller
vedligeholdes en funktionsdygtig bestyrelse, kan
medlemmerne i den pågældende region
midlertidigt udøve deres medlemsrettigheder i en
anden region.
Forslag fra OU:
Stk. 5 og 6 bytter plads.
Forslag fra OU:
Oprettelsen af og vedtægter for
regionsorganisationer og lokalafdelinger skal
godkendes af forretningsudvalget.

Forslag fra OU:
Såfremt forretningsudvalget afviser at godkende
oprettelsen af eller vedtægten for en
regionsorganisation eller lokalafdeling, kan
beslutningen kræves forelagt hovedbestyrelsen til
afgørelse. Hovedbestyrelsens afgørelse kan ankes
til landsmødet.
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Landsmøde
§ 6 Landsmødets beføjelser og
sammensætning
Stk. 1
Landsmødet er Den Danske Europabevægelses
højeste myndighed.

Stk. 2
Stemmeret til landsmødet har:
a) Hovedbestyrelsens medlemmer.
b) En delegeret udpeget af hver regional
organisation for påbegyndt 25
medlemmer, dog minimum fire
delegerede.
c) Formand og en delegeret for hver
lokalforening.
d) Én delegeret udpeget af de i henhold til § 5
godkendte kredse, komiteer,
sammenslutninger og lignende for hver
påbegyndt 25 medlemmer.
e) To delegerede for hver af de i henhold til §
4 stk. 2 optagne kollektive medlemmer.
f) Fem delegerede udpeget af Europæisk
Ungdom.
Derudover har personlige medlemmer, som har
betalt det senest opkrævede kontingent og ikke er
valgt til delegerede, stemmeret til de dele af
landsmødet, der ikke omfatter personvalg og
vedtægtsændringer. Alle personlige medlemmer
har adgang til hele landsmødet med taleret.
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Litra b) ændres til:
Ca. 90 delegerede, som udpeges efter et
fordelingstal, som findes ved at dividere
Europabevægelsen samlede medlemstal ved det
foregående årsskifte med 90. Regionerne kan
således udpege én delegeret pr. påbegyndt antal
medlemmer svarende til fordelingstallet, dog
minimum fire delegerede.
litra d) slettes, således at alene godkendte
lokalforeninger kan udpege delegerede.

litra f) ændres til:
Fire delegerede udpeget af Europæisk Ungdom.

Derudover har personlige medlemmer, som har
betalt det senest opkrævede kontingent og ikke er
valgt til delegerede, adgang til hele landsmødet
med taleret.

Stk. 3
For hver af de under pkt. b-f nævnte delegerede
kan der vælges én suppleant
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Stk. 4

Kommentar:

Valg af de punkt b-f nævnte delegerede finder sted
senest fire uger inden afholdelse af landsmødet, og
straks efter valgenes afholdelse skal der tilgå
landssekretariatet meddelelse om, hvem der er
valgt. En delegeret skal have været medlem i
mindst tre måneder og have betalt det senest
opkrævede kontingent. Hver delegeret har én
stemme

De i foråret 2022 valg af delegerede gælder frem til
nyvalg af delegerede i foråret 2023, hvor valg af
delegerede følger de nye vedtægtsbestemmelser.
Valgene i 2022 gælder således HELE landsmødet
2022 og i tilfælde af ekstraordinære landsmøder
frem til det ordinære landsmøde i 2023.

Stk. 5
Valgbar til personvalg er personlige medlemmer,
som har betalt det senest opkrævede kontingent.

Stk. 6
Valg af personer foregår ved skriftlig afstemning.
Opstillede skal gives mulighed for mindst ét minuts
taletid til personlig præsentation. Ved den
opstilledes fravær kan præsentationen foretages af
en anden deltager.

Stk. 7
Forretningsudvalget kan indbyde andre til at
overvære landsmødet uden tale- og stemmeret.

Stk. 8
Landssekretæren udarbejder et referat fra
landsmødet

Der tilføjes:
….. referat fra landsmødet, som tilgår delegerede
til landsmødet. Øvrige dele af bevægelsen
orienteres om møderne gennem nyhedsbrev.
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7 Landsmødets indkaldelse og dagsorden
Stk. 1
Ordinært landsmøde afholdes hvert år i april, maj
eller juni måned g indkaldes med mindst seks ugers
varsel til samtlige medlemmer, eventuelt gennem
meddelelse i Den Danske Europabevægelses
medlemsblad, med angivelse af dagsorden, der
mindst skal omfatte:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Forelæggelse af landsmødets
forretningsorden
4. Beretninger for det forløbne års
virksomhed
5. Strategi og vækstmål for organisationen og
organisatorisk drøftelse
6. Overordnet vision for den kommende
periode og politisk drøftelse
7. Årsregnskab.
8. Behandling af:
a. Vedtægtsændringsforslag
b. Øvrige indkomne forslag
9. Valg af:
a. Landsformand
b. Op til to næstformænd
c. 20 hovedbestyrelsesmedlemmer
samt suppleanter herfor
d. To kritiske revisorer, samt 1
revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Stk. 2
Landsmødet kan alene udtale sig om
årsregnskabet. Godkendelse af regnskabet sker i
hovedbestyrelsen.

Dagsorden ændres til følgende:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Forelæggelse og godkendelse af
landsmødets forretningsorden
4. Forelæggelse og godkendelse af
beretninger for det forløbne års
virksomhed
5. Behandling og godkendelse af
årsrapport/årsregnskab efter indstilling fra
hovedbestyrelsen
6. Organisatorisk drøftelse og godkendelse af
strategi og vækstmål for organisationen for
den kommende periode
7. Politisk drøftelse og godkendelse af
overordnet vision for den kommende
periode
8. Fastsættelse af kontingentet for de i § 4,
stk. 1, 2 og 3 nævnte medlemmer.
9. Behandling af og eventuel beslutning om
a. Forslag til vedtægtsændringer
b. Øvrige indkomne forslag
10. Valg af
a. Landsformand
b. Op til to næstformænd
c. Ti hovedbestyrelses-medlemmer
samt suppleanter herfor
d. To kritiske revisorer samt en
revisorsuppleant
e. Ekstern revisor efter indstilling fra
forretningsudvalget.
11. Eventuelt
Bestemmelsen slettes. Efterfølgende stykker
ændrer nr.
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Stk. 3
Forslag til “Øvrige indkomne forslag” skal være
forretningsudvalget i hænde senest tre uger før
landsmødets afholdelse

Der tilføjes følgende:
Alle bilag vedrørende punkter til beslutning på
landsmødet, herunder årsrapport og
budgetforslag, skal udsendes til
landsmødedelegerede senest 14 kalenderdage før
landsmødets afholdelse.

Stk. 4
Forslag til politiske udtalelser, der ønskes
behandlet på landsmødet, skal være fremsat inden
kl. 16.00 dagen før landsmødet. Nærmere regler
om øvrige tidsfrister under landsmødet, fastsætter
landsmødet i sin forretningsorden ved mødets
start

Stk. 5
Ved valg til hovedbestyrelsen skal stemmesedlen
påføres 20 navne for at være gyldig.

”20” ændres til ” ti”. Valget foregår i henhold til
prioriteringsmetoden.

Stk. 6
Som suppleanter betragtes de fem første, som ikke
opnåede valg til hovedbestyrelsen. Suppleanter
indtræder ved varigt forfald. Suppleanter for de
landsmødevalgte hovedbestyrelsesmedlemmer
kan deltage i hovedbestyrelsens møder med
taleret, men uden stemmeret.

Stk. 7
Alle delegerede har én stemme. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.

§ 8 Ekstraordinært landsmøde
Stk. 1
Ekstraordinært landsmøde afholdes, når
landsformanden, forretningsudvalget, mindst en
tredjedel af hovedbestyrelsens medlemmer eller
mindst halvdelen af foreningens medlemmer stiller
krav herom med angivelse af den ønskede
dagsorden.

Stk. 2
Indkaldelse skal ske senest én måned efter
begæringens modtagelse med 14 dages varsel og
med angivelse af dagsorden, der mindst skal
indeholde de i begæringen angivne
dagsordenpunkter.
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§ 9 Opgaver og sammensætning
Stk. 1
Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at
landsmødets beslutninger gennemføres og fører i
øvrigt tilsyn med Den Danske Europabevægelses
anliggender

Der indsætte en overskrift:

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af:
a) Landsformanden og næstformændene
b) 20 medlemmer valgt af landsmødet
c) Alle medlemmer af Forretningsudvalget
d) Regionsformændene eller i disses fravær
en stedfortræder valgt af de respektive
regionsorganisationer
e) Ét medlem valgt af hver
regionsorganisation for hver påbegyndt
100 medlemmer
f) Ét medlem valgt af hver af de i henhold til
§ 5 godkendte lokalafdelinger, kredse,
komiteer, sammenslutninger og lignende,
der omfatter mindst 25 medlemmer
g) Ét medlem udpeget af Europæisk Ungdom

Hovedbestyrelsen består af:
a) Landsformanden og næstformændene
b) Ti medlemmer valgt af landsmødet
c) Alle medlemmer af Forretningsudvalget
d) Regionsformændene eller i disses fravær
stedfortræder valgt af de respektive
regionsorganisationer
e) Ca. 20 medlemmer, som regionerne
udpeger efter et fordelingstal, som findes
ved at dividere Europabevægelsen
samlede medlemstal med 20. Hver region
kan udpege én delegeret pr. påbegyndt
antal medlemmer svarende til
fordelingstallet.
f) Ét medlem valgt af hver at de i henhold til
§ 5 godkendte lokalafdelinger, der
omfatter mindst 25 medlemmer
g) Ét medlem udpeget af Europæisk Ungdom

Stk. 3

ændres til:

Hovedbestyrelsen kan udnævne indtil fem
mangeårige og aktive medlemmer af Den Danske
Europabevægelse til æresmedlemmer af
Hovedbestyrelsen. Disse har taleret, men ikke
stemmeret.

Hovedbestyrelsen kan udnævne indtil fem
mangeårige og aktive medlemmer af Den Danske
Europabevægelse til æresmedlemmer.

Stk. 4

ændres til:

Stk. 2

For hver af de under pkt. c-d nævnte
repræsentanter vælges én suppleant. Suppleanter
deltager i hovedbestyrelsens møder ved et valgt
medlems forfald med samme rettigheder.
Nærmere regler om tilmelding af suppleanter til et
enkelt møde fastsættes i hovedbestyrelsens
forretningsorden

For hvert at de under pkt. c – g nævnte
repræsentanter vælges én suppleant. Suppleanter
deltager i hovedbestyrelsens møder ved et valgt
medlems forfald med samme rettigheder.
Ved et medlems forfald kan regionen frit vælge en
suppleant blandt de i regionen udpegede
suppleanter. Nærmere regler om tilmelding af
suppleanter til et enkelt møde fastsættes i
hovedbestyrelsens forretningsorden.
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Stk. 5

ændres til:

Valgene under de stk. 2, litra d-e, nævnte
repræsentanter finder sted hvert år inden den 31.
marts, og der gives straks efter deres afholdelse
landssekretariatet meddelelse om, hvem der er
valgt.

Valgene under de i stk. 2 d – f nævnte
repræsentanter og deres suppleanter finder
sted…… osv.

Stk. 6
Hovedbestyrelsen nedsætter på
hovedbestyrelsesmødet umiddelbart efter og i
tilknytning til landsmødet som minimum tre
udvalg, hvert med 7 medlemmer: Politisk Udvalg,
Internationalt Udvalg og Organisatorisk Udvalg.
Alle valgene er for ét foreningsår ad gangen.
Udvalgene konstituerer sig selv.
Udvalgene refererer i det daglige arbejde til
forretningsudvalget, hvor alle tre udvalgsformænd
sidder. Det løbende arbejde finder sted i
samarbejde med landssekretariatet. Endvidere har
regioner, der ikke har et valgt medlem i et udvalg,
ret til at udpege et associeret medlem med taleret,
men uden stemmeret.
•

•

•

Politisk Udvalg: Udvalget bidrager til
udviklingen af de årlige politiske
fokusområder samt generel
politikudvikling.
Internationalt Udvalg: Udvalget bidrager til
at skabe kontakt til og samarbejde med
europæiske samarbejdspartnere, herunder
afdelinger af Den Internationale
Europabevægelse.
• Organisatorisk Udvalg: Udvalget
understøtter regioner i forhold til at nå
vækstmålene og bidrager til uddannelse af
medlemmer og tillidsvalgte.

Stk. 7
Hovedbestyrelsen kan nedsætte andre udvalg og
arbejdsgrupper.

Stk. 8
Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget

_____________________________________
Medlemmer: Bente Witt, Peter Stenbjerre, Finn Nielsen, Jakob E. Jørgensen & Nils Juhl Andreasen (fmd)

10

Organisatorisk Udvalg
___________________________________________
Stk. 9

OU foreslår følgende tilføjelse:

Ved personvalg skal alle opstillede gives mulighed
for mindst ét minuts taletid til personlig
præsentation. Ved den opstilledes fravær kan
præsentationen foretages af en anden deltager.

”Ved personvalg til flere poster i samme
valghandling anvendes prioriteringsmetoden.
Valgperioden er et år”.

Stk. 10
Landssekretæren udarbejder referat.

Hovedbestyrelsen
§ 10 Hovedbestyrelsens møder

Der tilføjes:
….. referat, som tilgår hovedbestyrelsens
medlemmer. Øvrige dele af bevægelsen orienteres
om møderne gennem nyhedsbrev.
”Hovedbestyrelsen” slettes her.
Til slut tilføjes:

Stk. 1
Hovedbestyrelsen indkaldes, når landsformanden
skønner det påkrævet. I øvrigt skal
hovedbestyrelsen indkaldes, når det begæres af
forretningsudvalget eller mindst 1/3 af
hovedbestyrelsens medlemmer. Indkaldelse skal
ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse
og med tre ugers varsel. Indkaldelse skal i øvrigt
altid ske skriftligt og med mindst 14 dages varsel.

Mødebilag i relation til beslutningspunkter skal
være hovedbestyrelsens medlemmer i hænde 14
kalenderdage for mødets afholdelse.
Ekstraordinære møder udover de i stk. 2 – 5
nævnte møder kan indkaldes med det varsel, som
er muligt i forhold til naturen af den eller de sager,
som ønskes behandlet.

Stk. 2
I umiddelbar tilknytning til landsmødet afholdes et
hovedbestyrelsesmøde, hvor der vælges seks
medlemmer til forretningsudvalget. Samtlige
medlemmer af Den Danske Europabevægelse
indkaldes til dette hovedbestyrelsesmøde samtidig
med indkaldelsen til landsmødet.

Stk. 3
Ordinært hovedbestyrelsesmøde skal dog afholdes
mindst to gange årligt udover det i stk. 2 nævnte
konstituerende møde.

Sidste sætning i bestemmelsen slettes.

ændres til:
Ordinært hovedbestyrelsesmøde skal dog afholdes
mindst fire gange årligt udover det i stk. 2 nævnte
konstituerende møde. Møder udover de i stk. 2, 4
og 5 nævnte møder kan afholdes virtuelt.
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Stk. 4
Til hovedbestyrelsesmødet i første kvartal skal
dagsordenen minimum indeholde:
a) Evaluering og opsamling på det foregående
års vækstmål og aktiviteter
b) Godkendelse af det reviderede
årsregnskab
c) c) Fastsættelse af kontingent for de i § 4
stk. 1 nævnte medlemmer

Stk. 5
Til hovedbestyrelsesmødet i tredje kvartal skal
dagsordenen minimum indeholde:
a) Fastsættelse af det kommende års
vækstmål for de enkelte
regionsorganisationer
b) b) Fastsættelse af det kommende års
politiske fokusområde

litra b) ændres til:
Behandling af den/det reviderede
årsrapport/årsregnskab og indstilling til
Landsmødets godkendelse. Udkast til årsrapport
tilsendes medlemmerne af hovedbestyrelsen
senest 14 kalenderdage før mødets afholdelse.
litra c) ændres til:
Forslag til Landsmødets godkendelse af
kontingentet for de i §4, stk. 1 nævnte
medlemmer.
Ordlyden af litra a) ændres til:
Drøftelse af oplæg til landsmødets godkendelse
om det kommende års vækstmål for de enkelte
regionsorganisationer.
Ordlyden af litra b) ændres til: Drøftelse af oplæg
til landsmødets godkendelse om det kommende
års politiske fokusområde.

Der tilføjes et stk. 6 med ordlyden:
Til hovedbestyrelsesmødet i fjerde kvartal skal
godkendes et forslag fra FU om
Europabevægelsens rammebudget for det
kommende kalenderår.
Efterfølgende stk. ændrer nummer.

Stk. 6
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
1/3 af dens medlemmer er til stede.

Stk. 7
En orientering om Bevægelsens budget og
økonomiske status forelægges hovedbestyrelsen
mindst to gange årlig til dennes udtalelse.

Stk. 8
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.

_____________________________________
Medlemmer: Bente Witt, Peter Stenbjerre, Finn Nielsen, Jakob E. Jørgensen & Nils Juhl Andreasen (fmd)
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§ 11 Forretningsudvalget
Stk. 1
På hovedbestyrelsesmødet i umiddelbar tilknytning
til landsmødet, jf. § 11, stk. 2, hvor der afholdes
valg til hovedbestyrelsen, nedsættes et
forretningsudvalg. Forretningsudvalget er ansvarlig
for Den Danske Europabevægelses daglige
virksomhed og fører som sådant tilsyn med
Bevægelsens administration og økonomi, ligesom
forretningsudvalget ansætter og afskediger
landssekretæren. Forretningsudvalget nedsætter
et ansættelsesudvalg, der tager sig af ansættelse,
lønforhandling samt afskedigelse af
landssekretæren.

Stk. 2
Forretningsudvalget består af:
a) Landsformanden.
b) Næstformændene
c) Seks medlemmer valgt af
hovedbestyrelsen ud af dennes midte
d) Hovedbestyrelsen udpeger endvidere to
personer, som nyder respekt i den brede
offentlighed og som kan styrke Den Danske
Europabevægelses omdømme. De to
medlemmer udpeges udenfor kredsen af
hovedbestyrelsesmedlemmer.
e) Formændene for de tre stående udvalg politisk, organisatorisk og internationalt
udvalg - såfremt de ikke i forvejen er valgt
til forretningsudvalget.
f) f) Formanden for Europæisk Ungdom

Stk. 3
På førstkommende forretningsudvalgsmøde efter
det hovedbestyrelsesmøde, hvor
forretningsudvalget er valgt, konstituerer
forretningsudvalget sig med en formand og en
hovedkasserer. Landsformanden eller en af
næstformændene kan tillige være formand for
forretningsudvalget.

_____________________________________
Medlemmer: Bente Witt, Peter Stenbjerre, Finn Nielsen, Jakob E. Jørgensen & Nils Juhl Andreasen (fmd)
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Stk. 4
Udtræder et medlem af forretningsudvalget i
valgperioden, vælger hovedbestyrelsen en afløser
ved det førstkommende møde i hovedbestyrelsen.

Stk. 5
Forretningsudvalget indkaldes normalt til møde
med mindst otte dages varsel efter dets formands
bestemmelse eller på begæring af mindst ét
forretningsudvalgsmedlem.
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Stk. 6
Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når
mindst fire forretningsudvalgsmedlemmer er til
stede. Forretningsudvalget fastsætter i øvrigt selv
sin dagsorden.

Stk. 7
Forretningsudvalget fastsætter kontingentet for de
i § 4 stk. 2 og 3 nævnte medlemmer.

Ændres til:
Forretningsudvalget fremlægger til landsmødets
godkendelse forslag til kontingent for de i §4, stk. 2
og 3 nævnte medlemmer.

Stk. 8
Forretningsudvalget kan tildele udvalg og
arbejdsgrupper selvstændigt budgetansvar

Stk. 9
Den Danske Europabevægelse tegnes af to
medlemmer af forretningsudvalget, hvoraf mindst
den ene skal være landsformand, næstformand,
formand for forretningsudvalget eller
hovedkasserer. Forretningsudvalget kan meddele
prokura.

Stk. 10
Landssekretæren udarbejder referat.

Der tilføjes:
….. referat, som tilgår forretningsudvalgets
medlemmer. Øvrige dele af bevægelsen orienteres
om møderne gennem nyhedsbrev.

Regnskab
§ 12 Regnskabsår og revision
Stk. 1
Regnskabsåret er kalenderåret.

_____________________________________
Medlemmer: Bente Witt, Peter Stenbjerre, Finn Nielsen, Jakob E. Jørgensen & Nils Juhl Andreasen (fmd)
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Stk. 2
De af landsmødet valgte revisorer udøver en
grundig kritisk revision. De kritiske revisorer kan
ikke være medlem af forretningsudvalget eller
hovedbestyrelsen.

Stk. 3
Forretningsudvalget skal endvidere antage en
statsautoriseret revisor, der udøver en sædvanlig
regnskabsmæssig revision.

Efter første sætning indsættes:
Det indebærer bl.a. tilsyn med, at bevægelsens
midler er anvendt i henhold til de kompetente
organers beslutninger og i øvrigt på en måde, der
understøtter bevægelsens formål.
Stk. 3 ændres til:
Forretningsudvalget skal endvidere til
Landsmødets godkendelse indstille en
statsautoriseret revisor, der udøver en sædvanlig
regnskabs- og driftsmæssig revision.

§ 13 Hæftelse
Stk. 1
Den Danske Europabevægelse er en selvstændig
juridisk person, der tegnes af to medlemmer af
forretningsudvalget, hvoraf mindst den ene skal
være landsformanden, næstformanden,
formanden for forretningsudvalget eller
hovedkassereren. Forretningsudvalget kan
meddele prokura.

Stk. 2
Forretningsudvalget er endvidere bemyndiget til at
optage lån/kreditter til brug for den daglige drift
med et beløb på indtil 500.000 kr.

Stk. 3
Medlemmerne hæfter over for foreningen alene
med deres kontingent. Intet medlem hæfter over
for foreningen i øvrigt eller over for foreningens
kreditorer eller for foreningens økonomiske
dispositioner i øvrigt.

_____________________________________
Medlemmer: Bente Witt, Peter Stenbjerre, Finn Nielsen, Jakob E. Jørgensen & Nils Juhl Andreasen (fmd)
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§ 14 Midler til lokale aktiviteter
Stk. 1
De i § 5 nævnte regionsorganisationer får af
landsorganisationen hvert år udbetalt et tilskud til
at lave lokale aktiviteter. Midlernes størrelse
fastlægges af forretningsudvalget, men følger
udviklingen af medlemmer og antallet af aktiviteter
i de enkelte regionsorganisationer. Regioner skal
hvert år senest 1. november indsende en
aktivitetsplan til landssekretariatet for det
kommende år under hensyntagen til de politiske
fokusområder og de regionale vækstmål. Midlerne
skal anvendes til lokale aktiviteter, der bidrager til
oplysning af offentligheden i Danmark om forhold
vedr. Den Europæiske Union (EUoplysningsaktiviteter). Ubrugte midler tilbageføres
til landsorganisationen ved årets udgang.
Tilskuddet til regionerne udbetales forlods ved
begyndelsen af året. og senest 1. februar. Hvert år
skal landssekretariatet have en kort rapport om
det foregående års EU-oplysningsaktiviteter med
regnskab og kopi af bilag. Frist for indsendelse af
afrapportering fastsættes af landssekretariatet.
Nærmere retningslinjer for anvendelse af midlerne
fastlægges af forretningsudvalget.
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Første sætning i dette afsnit slettes. (Tilskuddet til
regionerne udbetales forlods ved begyndelsen af
året. og senest 1. februar.)

Forretningsudvalget afsætter derudover en pulje til
lokale oplysningsaktiviteter, som måtte opstå i
løbet af året. Regioner, lokalafdelinger og andre
netværk under Europabevægelsen kan søge disse
midler løbende. Endvidere afsætter
Forretningsudvalget årligt midler til organisatoriske
aktiviteter lokalt. Regionsorganisationerne kan
vælge, at nogle af deres midler går til
lokalafdelingernes oplysningsaktiviteter, Dette skal
fremgå af den årlige aktivitetsplan.

_____________________________________
Medlemmer: Bente Witt, Peter Stenbjerre, Finn Nielsen, Jakob E. Jørgensen & Nils Juhl Andreasen (fmd)
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Stk. 2
Regionsorganisationernes reviderede og
godkendte årsregnskab sendes til
landssekretariatet umiddelbart efter godkendelse
på deres egen generalforsamling.

Stk. 2 ændres til:
Regionsorganisationernes reviderede og
godkendte årsregnskab sendes til
landssekretariatet umiddelbart efter godkendelse
på deres egen generalforsamling. Dette krav
bortfalder for regionsorganisationer, som har
fravalgt egen økonomifunktion.

Stk. 3
Regionsorganisationer og lokalafdelinger kan ikke
herudover udskrive særligt kontingent, men er i
øvrigt ikke underkastet nogen begrænsninger i
deres adgang til at indsamle midler til deres
virksomhed inden for deres respektive geografiske
områder.

Stk. 4
De i henhold til § 5 stk. 5 godkendte kredse,
komitéer, sammenslutninger eller lignende kan
opkræve særskilt medlemskontingent. Selvstændig
indsamling af midler til deres virksomhed
herudover kan alene finde sted efter forudgående
aftale med Den Danske Europabevægelses
forretningsudvalg.

Bestemmelsen foreslås slettet.

§ 15
Stk. 1
De i henhold til § 4, stk. 2, og 3 optagne
støttemedlemmer og kollektive medlemmer er
ikke som følge af deres tilknytning til Den Danske
Europabevægelse underkastet nogen
begrænsninger i deres adgang til, også over for
offentligheden, at handle selvstændigt og
administrere egne indsamlinger eller indtjente
midler.

§ 16 Eksklusion
Stk. 1
Et medlem der handler imod formålet eller
tilsidesætter sine pligter over for Den Danske
Europabevægelse kan ekskluderes af
hovedbestyrelsen med to tredjedeles flertal af de
fremmødte stemmeberettigedes stemmer.

_____________________________________
Medlemmer: Bente Witt, Peter Stenbjerre, Finn Nielsen, Jakob E. Jørgensen & Nils Juhl Andreasen (fmd)
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Stk. 2
Hovedbestyrelsens afgørelse kan forlanges
indbragt for det førstkommende ordinære
landsmøde, ved hvilket den pågældende har
adgang uden stemmeret under behandling af
eksklusionssagen.

Stk. 3
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Såfremt forretningsudvalget skønner det tvingende
nødvendigt kan dette suspendere et medlem. I så
fald skal eksklusionssag optages på dagsordenen
for det førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

§ 17 Ændring af vedtægter
Stk. 1
Denne vedtægt kan ændres af et landsmøde med
to tredjedeles flertal af de afgivne stemme

Stk. 2
Forslag til ændringer af Den Danske
Europabevægelses principprogram og vedtægter,
skal være forretningsudvalget i hænde senest fire
uger før afholdelsen af landsmødet og skal
sammen med forretningsudvalgets eventuelle
kommentarer tilgå alle foreningens tillidsvalgte
samt være tilgængelige for alle medlemmer
sammen med den endelige dagsorden senest 14
dage før landsmødets afholdelse.

§ 18 Opløsning
Stk. 1
Den Danske Europabevægelse kan kun opløses,
efter at forslag herom er vedtaget med to
tredjedele af de fremmødte stemmeberettigedes
stemmer på to hinanden påfølgende landsmøder
afholdt med mindst tre måneders mellemrum.

Stk. 2
Eventuelle aktiver skal anvendes i formålets ånd.

§ 19 Sidst ændret

… og 7. maj 2022.

Sidst ændret Disse vedtægter er vedtaget på Den
Danske Europabevægelses ordinære landsmøde
den 17. april 1982 og ændret på de ordinære
landsmøder den 16. april 1994, 22. april 1995, 3.
maj 2003, 6. maj 2006, 26. april 2008, 18. april
2010, 5.april 2014, 25. april 2015 og 16. april 2016,
4. maj 2019.

_____________________________________
Medlemmer: Bente Witt, Peter Stenbjerre, Finn Nielsen, Jakob E. Jørgensen & Nils Juhl Andreasen (fmd)
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§ 20 Ikrafttræden
Denne vedtægt træder i kraft umiddelbart efter
vedtagelsen
----0----
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