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Forslag til ændringer af DBF’s love fremlagt på generalforsamlingen 12. marts 2016 

 
Love for Dansk Botanisk Forening 
 

Forslag. Version 17. jan. 2016 

Nuværende ordlyd 
Rød tekst foreslås slettes 
 

Forslag til ændring  
Grøn tekst foreslås tilføjet 

Begrundelse med kommentarer 
fra DBF’s bestyrelse per marts 
2015 Redaktionelle rettelser er 
ikke kommenteret 

Vedtaget 3. marts 1994. Ændret 
31. marts 2011.  

 Der er konsekvensrettet fra 
’vedtægter’ til ’love’ 

I. Virksomhed  

§1. Navn og formål  

Foreningens navn er Dansk 
Botanisk Forening. Dens 
hjemsted er København. 
Foreningens formål er at fremme 
interessen for botanik, herunder 
i særlig grad at udforske og 
bevare den danske flora.  

I. Virksomhed  

§1. Navn og formål  
 
Foreningens navn er Dansk 
Botanisk Forening. Dens hjemsted 
er København. Foreningens 
formål er at fremme interessen 
for botanik, herunder i særlig 
grad at udforske, bevare og 
udbrede kendskabet til den 
danske flora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen ønsker at DBF som 
formidlende forening af dansk 
flora skal være mere synligt 

§2. Virksomhed  
Foreningens virksomhed 
omfatter afholdelse af møder og 
ekskursioner samt udgivelse af 
tidsskriftet URT. Foreningen kan 
endvidere iværksætte botaniske 
undersøgelser. Foreningen kan 
bestyre legater og tilsvarende 
midler, der stilles til rådighed for 
botaniske formål. I forbindelse 
hermed kan foreningen eje og 
drive fast ejendom. 

§2. Virksomhed 
Foreningens virksomhed omfatter 
afholdelse af møder og 
ekskursioner samt udgivelse af et 
tidsskrift. Foreningen kan 
endvidere iværksætte botaniske 
undersøgelser. Foreningen kan 
bestyre legater og tilsvarende 
midler, der stilles til rådighed for 
botaniske formål. I forbindelse 
hermed kan foreningen eje og 
drive fast ejendom. Foreningen 
tager aktivt del i sager 
vedrørende naturpolitik og 
naturforvaltning i Danmark med 
henblik på at fremme 
livsvilkårene for den vilde flora. 

 
 
 
Bestyrelsen støtter udgivelsen af 
URT, men mener ikke at lovene 
skal fastlåse navnet på 
tidsskriftet. 
 
 
 
 
Bestyrelsen mener, at 
naturpolitik og naturforvaltning 
bør gøres mere synligt i 
foreningens love. 

§3. Møder og ekskursioner  

Foreningens møder kan omfatte 
videnskabelige eller 
populærvidenskabelige foredrag 
eller diskussioner om botaniske 
emner. Møderne kan også have 

§3. Møder og ekskursioner  

Foreningens møder kan omfatte 
videnskabelige eller 
populærvidenskabelige foredrag 
eller diskussioner om botaniske 
emner. Møderne kan også have 
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karakter af undervisning i særlige 
botaniske områder. Udover 
møderne afholdes årligt et antal 
ekskursioner. Møderne ledes af 
foreningens næstformand eller 

stedfortræder. Der afholdes 
årligt mindst 2 større og flere 
mindre ekskursioner. 
Foreningens bestyrelse sørger 
for, at sagkyndig ledelse er til 
rådighed. 

karakter af undervisning i særlige 
botaniske emner. Udover 
møderne afholdes årligt et antal 
ekskursioner. 

 
 
 
Bestyrelsen mener ikke vi i 
lovene skal binde os til en 
bestemt mødeledelse eller 
bestemt antal ekskursioner. 

§4. Publikationsvirksomhed  

Foreningen udgiver tidsskriftet 
URT, som udkommer med 
mindst 4 numre årligt. URT’s 
omfang og redaktionelle linie 
fastlægges af bestyrelsen. 
Foreningen kan udføre anden 
botanisk publikations-
virksomhed. 

§4. Publikationsvirksomhed  

Foreningen udgiver et tidsskrift, 
som udkommer jævnligt. 
Tidsskriftets omfang og 
redaktionelle linie fastlægges af 
foreningens hovedbestyrelse. 
Foreningen kan udføre anden 
botanisk publikations-
virksomhed.  

 

 
 
Vedr. navnet ’URT’ se under 
kommentar til §2. 
 
Bestyrelsen mener ikke lovene 
skal fastlægge antallet af 
publikationer.  
 
Vedr. ’hoved’bestyrelse se 
nedenfor i §11. 

II. Medlemskab  

§5. Medlemmer  

Som ordinære medlemmer kan 
optages såvel danskere som 

udlændinge. Medlemmerne 
betaler et kontingent, som 
fastsættes af bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan fastsætte et 
anderledes kontingent for 
bestemte medlemsgrupper. 
Udmeldelse sker skriftligt til 
foreningen og regnes fra den 
følgende 1. januar.  

 

II. Medlemskab  

§5. Medlemmer  

Som ordinære medlemmer kan 
optages såvel danskere som 
udlændinge. Medlemmerne 
betaler et kontingent, som 
fastsættes af hovedbestyrelsen. 
Hovedbestyrelsen kan fastsætte 
et anderledes kontingent for 
bestemte medlemsgrupper. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til 
foreningen og regnes fra datoen 
for foreningens modtagelse af 
udmeldelse.  

Vedr. ’hoved’bestyrelsen se § 11 
nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen synes det er lettest 
regnskabsmæssigt, at 
udmeldelse gælder fra 
udmeldelsesdagen. Medlemmet 
får naturligvis ikke refunderet 
kontingent, hvis udmeldelse sker 
før udløb af kontingentperiode. 

§6. Æresmedlemmer  

Som æresmedlemmer kan 
udpeges danskere og 
udlændinge, der har gjort sig 
særligt fortjente i det botaniske 
studium eller har haft særlig 
betydning for foreningens 
virksomhed. Udnævnelse til 
æresmedlem sker ved 

§6. Æresmedlemmer  

Som æresmedlemmer kan 
udpeges danskere og 
udlændinge, der har haft særlig 
betydning for foreningens 
virksomhed. Udnævnelse til 
æresmedlem sker ved 
generalforsamlingsbeslutning 
efter en enstemmig indstilling fra 

Vedr. ’hoved’bestyrelsen se § 11 
nedenfor. 
 
Bestyrelsen mener, at et 
æresmedlem alene skal have 
gjort sig fortjent i forhold til 
foreningens arbejde. 
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generalforsamlingsbeslutning 
efter en enstemmig 
bestyrelsesindstilling. 
Æresmedlemmer er 
kontingentfri og modtager 
foreningens publikationer.  

 

hovedbestyrelsen. 
Æresmedlemmer er kontingentfri 
og modtager foreningens 
publikationer.  

 

§7. Særlige medlemsgrupper  

Med bestyrelsens tilslutning kan 
der oprettes særlige grupper af 
medlemmer med et afgrænset 
botanisk interessefelt. Til 
sådanne grupper kan også ikke 
medlemmer slutte sig, dog uden 
at få øvrige medlemsrettigheder 
i foreningen. De pågældende 
grupper fastlægger selv deres 
virksomhed, men skal holde 
bestyrelsen orienteret om deres 
arbejde.  

  

 

Bestyrelsen mener denne 
paragraf er overflødig.  
Sådanne grupper vil kunne 
oprettes uafhængig af lovene, 
men vi mener ikke en bestyrelse 
skal være belastet af et 
vedtægtsbundet afslag, hvis der 
opstår grupper, der ikke tjener 
foreningens formål. 
 
Hvis §7 udgår, justeres §-
nummereringen som 
konsekvens af det. 

§8. Udelukkelse  

Et medlem kan udelukkes af 
foreningen efter bestyrelsens 
indstilling eller efter forslag fra 
20 med- lemmer. Beslutningen 
om eksklusion træffes på en 
generalforsamling, hvor forslaget 
er anført på den udsendte 
dagsorden, og kræver tilslutning 
af 3⁄4 af de afgivne stemmer.  

 

§8. Udelukkelse  

Et medlem kan udelukkes af 
foreningen efter 
hovedbestyrelsens indstilling eller 
efter forslag fra 20 medlemmer. 
Beslutningen om eksklusion 
træffes på en generalforsamling, 
hvor forslaget er anført på den 
udsendte dagsorden, og kræver 
tilslutning af 3⁄4 af de afgivne 
stemmer.  

Vedr. ’hoved’bestyrelsen se § 11 
nedenfor. 
 

III. Ledelse  

§9. Generalforsamling  

Der afholdes en årlig 
generalforsamling i marts 
måned. Indkaldelse sker skriftligt 
(f.eks. på foreningens 
hjemmeside) med 10 dages 
varsel og med angivelse af 
dagsorden. Dagsordenen skal 
omfatte: Valg af dirigent, 
beretning om foreningens 
virksomhed, fremlæggelse af det 

III. Ledelse  

§9. Generalforsamling  

Der afholdes en årlig 
generalforsamling i 
hovedforeningen inden udgangen 
af april måned. Indkaldelse sker 
skriftligt (f.eks. på foreningens 
hjemmeside) med 4 ugers varsel 
og med angivelse af dagsorden. 
Dagsordenen udarbejdes af 
hovedbestyrelsen og skal som 
minimum omfatte: 1. Valg af 

Vedr. ’hoved’bestyrelsen se § 11 
nedenfor. 
 
 
Bestyrelsen mener, at april 
måned bør inddrages i den 
periode, hvori der kan afholdes 
generalforsamling.  
 
Bestyrelsen mener 10 dage er 
meget kort og foreslår 4 uger. 
 
 
Bestyrelsen mener DBF skal 
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reviderede regnskab, valg af 
formand eller næstformand og 
valg af bestyrelse. Forslag, der 
herudover af medlemmer ønskes 
behandlet på 
generalforsamlingen, må i 
skriftlig form tilsendes 
foreningens bestyrelse senest 
15. januar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelse træffes ved simpelt 
stemmeflertal, hvis ikke andet er 
fastsat i nærværende love. I 
tilfælde af stemmelighed 
foretages ny afstemning, ved 
fornyet stemmelighed betragtes 
forslaget som bortfaldet. 
Afstemning om valg af formand 
og om udelukkelse af et medlem 
sker skriftligt. Ved andre 
afgørelser skal afstemning ske 
skriftligt, hvis 2 medlemmer 
fremsætter ønske herom. 
Stemmeafgivning kan ikke ske 

dirigent, 2. Beretning om 
foreningens virksomhed, 3. 
Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab, 4. Valg af formand 
og/eller næstformand til 
hovedbestyrelsen, 5. Valg af 
ordinære medlemmer af 
hovedbestyrelsen. 6. Valg af 2 
revisorer og en revisorsuppleant. 
Valgene gælder for 2 år. Genvalg 
kan finde sted.  

Såfremt et medlem af 
hovedbestyrelsen melder forfald 
supplerer bestyrelsen sig selv 
frem til næste generalforsamling, 
hvor der vælges et nyt medlem 
for resten af valgperioden. Hvis 
formanden melder forfald rykkes 
næstformanden op som formand 
frem til næste generalforsamling 
hvor en ny formand vælges for 
resten af valgperioden. Hvis 
næstformanden melder forfald 
eller vælges til formand supplerer 
bestyrelsen sig selv med en ny 
næstformand frem til næste 
generalforsamling hvor en ny 
næstformand vælges.  

Forslag, der herudover af 
medlemmer ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, må i skriftlig 
form tilsendes foreningens 
bestyrelse senest 15. januar.  

Afgørelser træffes ved simpelt 
stemmeflertal, hvis ikke andet er 
fastsat i nærværende love. I 
tilfælde af stemmelighed 
foretages ny afstemning, ved 
fornyet stemmelighed betragtes 
forslaget som bortfaldet. 
Afstemning om udelukkelse af et 
medlem sker skriftligt. Ved andre 
afgørelser skal afstemning ske 
skriftligt, hvis 2 medlemmer 
fremsætter ønske herom. 
Stemmeafgivning kan ikke ske 

have folkevalgte revisorer. Det 
betyder bl.a. at vi ikke altid 
behøver bruge professionel 
revisionsfirma til underskrift, 
hvor eksterne aktører kræver en 
revisionsunderskrift, jf. §13 
 
 
Valg for 2 år er flyttet fra §11a. 
Valgperioden af formand og 
næstformand er 2 år og går som 
før på skift. 
 
Bestyrelsen mener, at det skal 
fremgå klart hvordan man 
forholder sig, hvis personer får 
forfald i valgperioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen mener, at valg af 
formand hhv. næstformand ikke 
vedtægtsmæssigt skal være 
skriftligt, men kun skal være 
skriftligt hvis 2 medlemmer 
fremsætter ønske herom. 
 
 
Konsekvensrettelse vedr. 
udelukkelse af et medlem. Jf. § 
8.  
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ved fuldmagt.  

Forud for hovedforeningens 
generalforsamling afholder hver 
kreds sin egen 
generalforsamling. Denne 
afholdes i øvrigt som beskrevet i 
kredsens egne vedtægter, jfr. § 
11. 

ved fuldmagt.  

Forud for hovedforeningens 
generalforsamling afholder hver 
kreds sin egen generalforsamling. 
Denne afholdes i øvrigt som 
beskrevet i kredsens egne love, 
jfr. § 11b. 

 
 
 
 
 

§10. Ekstraordinær 
generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling 
indkaldes, når et flertal af 
bestyrelsen træffer beslutning 
herom eller på forslag af 20 
medlemmer, der fremsender 
motiveret dagsordensforslag. 
Indkaldelse sker med samme 
varsel og på samme måde som til 
den ordinære generalforsamling.  

 

§10. Ekstraordinær 
generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling 
indkaldes, når et flertal af 
hovedbestyrelsen træffer 
beslutning herom eller på forslag 
af 20 medlemmer, der 
fremsender motiveret 
dagsordensforslag. Indkaldelse 
sker med samme varsel og på 
samme måde som til den 
ordinære generalforsamling.  

 

Vedr. ’hoved’bestyrelsen se § 11 
nedenfor. 
 

§11. Bestyrelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11 Foreningens ledelse 

Foreningen ledes af en 
hovedbestyrelse og et antal 
kredsbestyrelser.  

Hovedbestyrelsen varetager 
foreningens overordnede ledelse, 
tager stilling til emner af generel 
karakter og har ansvaret for 
foreningens ejendomme.  

Hver kredsbestyrelse udpeger en 
repræsentant, der er medlem af 
hovedbestyrelsen for et år ad 
gangen. Såfremt en 
kredsrepræsentant er forhindret i 
at deltage i et konkret møde i 
hovedbestyrelsen, indtræder i 
dennes sted på det pågældende 
møde et af denne udpeget 
medlem af kredsbestyrelsen. 

Kredsbestyrelserne tager sig af 
spørgsmål af regional karakter 

 
 
Bestyrelsen foreslår en ledelse. 
Hvor der skelnes mellem 
Hovedbestyrelse og 
kredsbestyrelser og dermed klar 
fordeling af opgaverne. 
 
Denne paragraf forslås opdelt i 
2, så ledelsen med hoved- og 
kredsbestyrelser samt disse 
opgaver defineres PLUS en 
særskilt paragraf om 
hovedbestyrelse efterfulgt af 
paragraffen om kredsbestyrelse 
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Bestyrelsen består af formand, 
næstformand, formændene for 
kredsene og 8 ordinære 
bestyrelses- medlemmer. Valget 
af bestyrelse sker ordinært på 
den årlige generalforsamling. 
Valgene gælder for 2 år. Genvalg 
kan finde sted.  

Bestyrelsen konstituerer sig ved 
udpegelsen af en kasserer og en 
sekretær og ved fordeling af de 
øvrige hverv mellem dens 
medlemmer. Den kan endvidere 
supplere sig, dels for resten af en 
valg- periode, hvis et medlem 
udtræder, dels med 
repræsentanter for de i §7 
nævnte medlemsgrupper. 
Bestyrelsesmøder afholdes efter 
behov. De indkaldes af 
formanden.  

Bestyrelsen skal indkaldes, 
dersom to medlemmer anmoder 

formanden herom. Bestyrelsen 
skal endvidere indkaldes, hvis 
det begæres af foreningens 

revisorer. Formanden kan 
nedsætte et forretningsudvalg, 
som træffer beslutninger af 
betydning for foreningens 
daglige drift. Et 
forretningsudvalg skal ud over 
formanden mindst bestå af 
næstformand og kasserer. 

som beskrevet i §11b 

§11a Hovedbestyrelsen 

Hovedbestyrelsen består af 
formand, næstformand, en 
repræsentant for hver kreds, og 
op til 8 ordinære 
bestyrelsesmedlemmer. Valget af 
medlemmer til hovedbestyrelsen 
sker ordinært på foreningens 
årlige generalforsamling.  

Hovedbestyrelsen konstituerer sig 
ved udpegelsen af en kasserer og 
en sekretær og ved fordeling af 
de øvrige hverv mellem dens 
medlemmer. Den kan endvidere 
supplere sig, for resten af en 
valgperiode, hvis et medlem 
udtræder. Bestyrelsesmøder 
afholdes efter behov. De 
indkaldes af formanden eller 
sekretæren.  

Hovedbestyrelsen skal indkaldes, 
dersom to medlemmer anmoder 
formanden herom. 
Hovedbestyrelsen skal endvidere 
indkaldes, hvis det begæres af 
foreningens revisorer. Formanden 
for hovedbestyrelsen kan 
nedsætte et forretningsudvalg, 
som træffer beslutninger af 
betydning for foreningens daglige 
drift. Et forretningsudvalg skal ud 
over formanden mindst bestå af 
næstformand og kasserer.  

 

 
 
 
 
Vi foreslår den lettere metode, 
at det er en udpeget 
repræsentant, der kommer i 
Hovedbestyrelsen fra kredsene. 
 
 
 
 
 
Valg for 2 år er flyttet til §9. 
 
 
 
 
 
 
Konsekvensrettelse hvis §7 
falder ud 

§11a. Kredse  

Under foreningen er der oprettet 
en Fyns- og en Jyllandskreds, 
som varetager 
foreningsaktiviteter i de to 
landsdele, herunder 
ekskursioner, foredrag og 

§11b. Kredse  

Kredsene varetager 
foreningsaktiviteter i deres 
område, herunder sager 
vedrørende naturbeskyttelse, 
foredrag og ekskursioner. 
Kredsene har egne love og 

Bestyrelsen mener ikke det skal 
fremgå af lovene hvilke kredse 
der forekommer. Der lægges op 
til et antal godkendte kredse. 
 
 
Skrevet mulighed for 
nedlæggelse af en kreds ind i 
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naturbeskyttelse. Kredsene har 
egne vedtægter og 
kredsbestyrelser og disponerer 
selvstændigt over årlige 
bevillinger fra hovedforeningen. 
Kredsenes vedtægter skal 
godkendes af foreningens 
bestyrelse. De to kredses 
formænd er fødte medlemmer af 
foreningens bestyrelse.  

 

disponerer selvstændigt over et 
rammebeløb fastsat af 
hovedbestyrelsen. Kredsenes 
oprettelse og nedlæggelse samt 
deres love skal godkendes af 
hovedbestyrelsen. Kredsene 
aflægger revideret regnskab, der 
tilsendes Hovedforeningen senest 
1 mdr. efter kredsens 
generalforsamling. Hver kreds 
ledes af en bestyrelse valgt på 
kredsens egen generalforsamling. 

lovene. 
 
Bestyrelsen mener ikke 
nødvendigvis, det skal være 
kredsformanden, der er medlem 
af Hovedbestyrelsen, men en af 
kredsen valgt person fra 
bestyrelsen. Det giver mere 
frihed og letter 
forretningsgangene. Denne del 
er flyttet til §11. 
Kredsene skal indsende 
revideret regnskab til 
Hovedforeningen, da det er 
Hovedbestyrelsen, der bevilger 
pengene.  

IV. Foreningens midler  

§12. Økonomi  

Foreningens midler fremskaffes 
ved medlemskontingent, ved 
salg af publikationer og ved 
tilskud til foreningens 
virksomhed eller til særlige 
formål. Endvidere ved afkastning 
fra foreningens grund- fond og 
indtægt fra andre fonds, som 
foreningen disponerer over. 
Bestyrelsen må påse, at 
bevillinger og særlige formål 
benyttes efter hensigt, og at 
foreningens midler administreres 
på betryggende måde. For de af 
foreningen disponerede fonds 
udarbejdes bestemmelser, der 
forelægges generalforsamlingen 
til godkendelse.  

Bestyrelsen kan beslutte, at 
udgifter i forbindelse med 
konkrete arrangementer eller 
aktiviteter dækkes af deltagerne.  

 

IV. Foreningens midler  

§12. Økonomi  

Foreningens midler fremskaffes 
ved medlemskontingent til 
Hovedforeningen, ved salg af 
publikationer og ved tilskud til 
foreningens virksomhed f.eks., 
arv eller midler søgt/fået til 
særlige formål. Endvidere ved 
afkast fra foreningens grundfond 
og indtægt fra andre fonde, som 
foreningen disponerer over. 
Hovedbestyrelsen må påse, at 
bevillinger til særlige formål 
benyttes efter hensigten, og at 
foreningens midler administreres 
på betryggende måde. For de af 
foreningen disponerede fonde 
udarbejdes bestemmelser, der 
forelægges generalforsamlingen 
til godkendelse.  

Hovedbestyrelsen kan beslutte, at 
udgifter i forbindelse med 
konkrete arrangementer eller 
aktiviteter dækkes af deltagerne. 

Vedr. ’hoved’bestyrelsen se § 11 
ovenfor. 
 
 
Det skal fremgå klart, at man 
kun betaler kontingent til 
Hovedforeningen.  

§13. Revision  

Revisionen af foreningens 
årsregnskab foretages af 
revisionsfirma i henhold til 

§13. Revision  

Revisionen af foreningens 
årsregnskab foretages af de 
foreningsvalgte revisorer eller 

Vedr. ’hoved’bestyrelsen se § 11 
ovenfor. 
 
Konsekvensrettelser i forhold til 
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årsregnskabsloven. Bestyrelsen 
kan udpege interne revisorer 
som supplement. Kredsene er 
særskilt ansvarlige for revision af 
deres egne årsregnskaber.  

 

eksternt revisionsfirma. 

 Kredsene er særskilt ansvarlige 
for revision af deres egne 
årsregnskaber. 

foreningsvalgte revisorer, jf. §9.  
 
 

§14. Tegningsret  

Foreningen tegnes af 
formanden, næstformanden og 
kassereren, to i forening. 
Bestyrelsen kan dog i relevant 
omfang uddelegere 
forvaltningen af driftsmidler til 
medlemmer af bestyrelsen, 
kredsbestyrelserne eller ansat 
personale. Kredsbestyrelserne er 
ansvarlige for forvaltningen af 
egne midler.  

 

§14. Tegningsret  

Foreningen tegnes af 
Hovedbestyrelsens formand, 
næstformand og kasserer, to i 
forening. Hovedbestyrelsen kan 
dog i relevant omfang vedtage at 
uddelegere forvaltningen af 
driftsmidler til medlemmer af 
Hovedbestyrelsen, 
kredsbestyrelserne eller ansat 
personale. Kredsbestyrelserne er 
ansvarlige for forvaltningen af 
egne tildelte rammebeløb.  

 

Vedr. ’hoved’bestyrelsen se § 11 
ovenfor. 
 

V. Lovændringer og opløsning  

§15. Lovændringer  

Til vedtagelse af ændring af 
foreningens love kræves 
beslutning af en 
generalforsamling med mindst 
2/3 af de repræsenterede 
stemmer, efter at de 
fuldstændige forslag har været 
forelagt medlemmerne skriftligt 
(f.eks. på foreningens 
hjemmeside) mindst 10 dage før 
generalforsamlingen.  

 

V. Lovændringer og opløsning  

§15. Lovændringer  

Til vedtagelse af ændring af 
foreningens love kræves 
beslutning af en 
generalforsamling med mindst 
2/3 af de repræsenterede 
stemmer, efter at de 
fuldstændige forslag har været 
forelagt medlemmerne skriftligt 
(f.eks. på foreningens 
hjemmeside) mindst 4 uger før 
generalforsamlingen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændret fra 10 dage til 4 uger jf. 
§9 

§16. Opløsning  

Til opløsning af foreningen 
kræves vedtagelse med 2/3 af de 
repræsenterede stemmer på to 
på hinanden følgende 
generalforsamlinger, der 
afholdes med mindst én måneds 
mellemrum. Beslutningen skal 

§16. Opløsning  

Til opløsning af Dansk Botanisk 
Forening kræves vedtagelse med 
2/3 af de repræsenterede 
stemmer på to på hinanden 
følgende generalforsamlinger, der 
afholdes med mindst én måneds 
mellemrum. Beslutningen skal 

 
 
Præciseret, at det handler om 
hele DBF. 
 
 
 
Fjernet ’ved hvem’ da ingen ved 
hvad det betyder. 
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Således vedtaget på generalforsamlingen den xx marts 2016. Ændrede love træder i kraft per xx marts 

2016. 

 

 

Overgangsordning:  

Hovedbestyrelsen udarbejder i 2016 en forretningsorden, der blandt andet inddrager fordelingen af 

opgaver mellem hoved- og kredsbestyrelser. Forslag til fordeling af opgaver vedlagt.  

Kredsenes bestyrelser gennemfører eventuelle konsekvensrettelser i deres love uden substansændringer. 

Medlemmer indkaldes til et oprettende møde for en kreds Øst for Storebælt, hvis det ønskes og hvis 

oprettelsen af en sådan kreds godkendes af Hovedbestyrelsen. Indtil en sådan kreds er oprettet varetages 

aktiviteter øst for Storebælt af Hovedbestyrelsen.  Der indkaldes til evt. stiftende generalforsamling inden 

udgangen af 2016.  

 

tillige omfatte, hvorledes og ved 
hvem opløsningen skal ske. Ved 
opløsningens afslutning 
indkaldes der til en 
generalforsamling, hvor det 
afsluttede regnskab forelægges. 
Såfremt der fremkommer et 
overskud, tilfalder dette 
Danmarks Naturfond.  

 

tillige omfatte, hvordan 
opløsningen skal ske. Ved 
opløsningens afslutning indkaldes 
der til en generalforsamling, hvor 
det afsluttede regnskab 
forelægges. Såfremt der 
fremkommer et overskud, 
tilfalder dette Danmarks 
Naturfond.  

 

   

   


