
Baggrund for at Dansk Botanisk Forenings bestyrelsens ønsker en gennemgang 

af DBF’s love. 

 

På generalforsamlingen lørdag d. 12. marts vil bestyrelsen stille forslag om at ændre 

foreningens love. For at du, som medlem af foreningen, har bedst mulige forudsætninger 

for at deltage i afstemningen, bringer vi her en forklaring af, hvorfor bestyrelsen ønsker at 

generalforsamlingen skal tage stilling til vedtægterne.  

 

Dansk Botanisk Forenings nuværende love er uklare bl.a. omkring revision af kredsenes 

regnskaber. Så alene af den grund er der behov for en revision.  Gennem nogen tid har det 

desuden været diskuteret i foreningen om ikke bestyrelsesarbejdet kunne organiseres bedre og 

derved få mere plads til at formulere strategier for dansk botanisk interesseområder ved at skelne 

klarere mellem de opgaver, der skal varetages samlet (i en hovedbestyrelsen), og de opgaver, der 

bedst varetagers regionalt (af kredsbestyrelser). Jyllands- og Fyns-kredsene varetager regionale 

opgaver med arrangement af møder /ekskursioner og sager vedrørende naturforvaltning i deres 

respektive områder, medens dette øst for Storebælt varetages af hovedbestyrelsen og nedsatte 

særudvalg med tilknytning til hovedbestyrelsen samtidig med at hovedbestyrelsen skal varetage 

sager af landsdækkende karakter. Med oprettelse af bl.a. en kreds for Øst for Storebælt vil 

Hovedforeningen også i højere grad kunne leve op til at være Hovedforening for hele landet. 

 

En klarere opdeling af ansvaret mellem kreds- og hovedbestyrelse forventer vi vil 

1) give mere plads til at hovedbestyrelsen kan diskutere temaer af strategisk karakter 

2) muliggøre at der holdes færre men nok lidt længerevarende hovedbestyrelsesmøder pr. år, 

hvor det er muligt at komme længere ned i tingene og at møder også kan afholdes på skift i landet.  

Fx 6-8 møder/år plus foreningens generalforsamling, hvoraf 2 møder afholdes hhv. på Sjælland, 

Fyn og i Jylland (to hvert sted). Løbende sager øst for Storebælt kan klares af en kredsbestyrelse 

ligesom det pt. foregår i Jylland og på Fyn. 

3) fordele belastningen på medlemmer ved transport til møder, hvor især bestyrelsesmedlemmer 

fra Fyn/Jylland i dag er belastet, da møderne p.t. holdes i København. 

4) give en mere logisk og gennemskuelig ledelsesmodel 

 

Det forudses at hovedbestyrelsens størrelse og sammensætning i forhold til det nuværende kun vil 

ændre sig, hvis der kommer flere kredse. Medlemmerne af hovedbestyrelsen repræsenterer 

fortsat hele foreningen, de til enhver tid bestående kredse har en repræsentant i 

hovedbestyrelsen og hovedbestyrelsen varetager fortsat den overordnede ledelse af foreningen, 

er ansvarlig for økonomien, fonde, medlemsblad etc.  Bestyrelsen har udarbejdet et notat om 

opgavefordelingen. 

 

Forslaget til reviderede love er gennemskrevet med ovenstående for øjne og sigter primært mod: 

1) at beskrive ledelsesstrukturen på en klar og logisk måde 

2) definere ansvarsområder for hhv. hovedbestyrelse og kredsbestyrelser. 

 

Herudover er der udført en del konsekvensrettelser i forhold til den nye struktur, men også en 

strømligning af hele teksten i forhold til, at de nuværende love er resultatet af flere successive 

justeringer. 



Underskrevet:  

Flertalsbeslutning i bestyrelsen for Dansk Botanisk Forening. Lovændringen støttes af de to 

nuværende kredse. 

 

Forslag til nye love med tydelig markering af ændringer i forhold til nugældende love samt 

opgavefordeling på hovedbestyrelse og kredse kan ses på Dansk Botanisk Forenings hjemmeside 

under ’For medlemmer’.  


