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Djurslands Filatelistiske Selskab  

Gældende vedtægter 

 
 

§ 1 Selskabet navn, formål og medlemmer 
 

Djurslands Filatelistiske Selskab - almindeligvis forkortet til DFS, er stiftet 1. december 2009 
og er hjemhørende på Djursland. 

 
DFS er en non-kommerciel forening, der er registreret med CVR nr. 39482444 og med 
momsfritagelse. 

 
Selskabet har til formål at etablere de bedste muligheder for både for elite- og bredde-samleren 
herunder frimærke-, posthistorie-, tema/open- og postkortsamleren, som ønsker en større 
viden. 

 
DFS skal etablere et højt niveau af information, kommunikation og samarbejde mellem DFS’s 
bestyrelse og afdelingerne, mellem afdelingerne indbyrdes og mellem afdelingsbestyrelser og 
medlemmer/kursister. 

 
Dette skal ske ved at DFS har som minimum et aktivt medlem i hver afdelingsbestyrelse. 
Selskabets medlemmer er aktive deltagere i afdelinger tilknyttet selskabet og højskole-
deltagere. DFS skal medvirke til at udvikle samlerne og foredragsholdere til fremme af 
filatelien. 

 
DFS skal arbejde målrettet på at være et aktiv i Danmark, samt være til støtte for lignende 
initiativer i Norden. Herunder opstart af filatelistisk højskole, filatelistisk bibliotek, afholdelse af 
frimærkeudstillinger m.m. DFS og afdelingerne benytter den fælles filatelistiske online portal til 
både intern og ekstern kommunikation 

 
DFS skal arbejde på til stadighed at have en sponsorpolitik. DFS skal i alle tilfælde handle 
økonomisk forsvarligt. 

 
§ 2 Organisation 
 

Bestyrelsen indkalder til møde efter behov. Formålet med møderne er at samordne selskabets 
arbejde. 

 
§ 3 Myndighed og ledelse 
 

Selskabet er foreningens højeste myndighed udadtil og mellem afdelingerne. Afdelingerne er 
autonome. Der er intet hierarki i organisationen. 

 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indkaldes af DFS’s bestyrelse 
med minimum 14 dages varsel. Generalforsamlingen afvikles i henhold til dagsordenen i denne 
paragraf. 

 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 2 af DFS’s bestyrelse kræver det, 
eller når mindst 3 medlemmer af en afdelingsbestyrelse fremsætter skriftlig begæring herom 
med en afgivelse af dagsorden. 

 
Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 6 uger efter begæringens 
aflevering. Indvarsling som ordinær generalforsamling. 

 
Stemmeberettigede er bestyrelserne for DFS og afdelinger. Stemmeafgivelse kan kun finde 
sted ved personligt fremmøde. 
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Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed og sker ved 
håndsoprækning, medmindre én eller flere personer ønsker skriftlig afstemning. Ved stem-
melighed bortfalder forslaget. 
 

Forslag, der ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til for-
manden senest ugedagen før generalforsamlingen. 

 

Vedtægtsændringer skal være vedtaget på generalforsamlingen. 
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 
 

1. Valg af dirigent  
2. Beretning fra Djurslands Filatelistiske Selskab (DFS)  
3. Fremlæggelse af DFS’s regnskab  
4. Eventuelt for DFS  
5. Beretning fra afdelingerne  
6. Fremlæggelse af afdelingernes regnskab  
7. Eventuelt fra afdelingerne  
8. Bestyrelserne i DFS og afdelingerne konstitueres 

 
§ 4  Bestyrelsen 

 

Bestyrelserne er selvsupplerende. 
 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer og konstituerer sig selv (Det må godt være personer, der 
tidligere har været medlem af højskolens bestyrelse). 

 

§ 5 Bestyrelsens myndighed 
 

Selskabets bestyrelse ledes efter disse vedtægter og tegner det samlede selskab udadtil. 
 

DFS står altid til rådighed med råd, vejledning og økonomisk støtte, hvis DFS skønner det 
nødvendigt. 

 

DFS kan oprette nye afdelinger, når det skønnes hensigtsmæssigt og kan nedlægge en 
afdeling, såfremt denne ikke mere er i funktion. DFS kan nedsætte udvalg til løsning af særlige 
opgaver. 

 

Selskabet er beslutningsdygtigt, når alle 3 medlemmer er til stede. Alle afgørelser skal være 
enstemmige. 

 

Referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indføres i foreningens forhandlings-
protokol. 

 

Kassererne for DFS og afdelinger skal have adgang til og arbejde med alle bankkonti under 
selskabet. 
 

§ 6 Tegning - hæftelse 
 

DFS forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formanden eller kassereren. 

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid bestående 
formue. 

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 
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§ 7 Opløsning 
 

Foreningen består så længe, 1 aktiv afdeling er tilsluttet. 
 

I tilfælde af en afdelings lukning tilfalder de økonomiske midler DFS. 
 

I tilfælde af Djurslands Filatelistiske Selskabs opløsning henstår de økonomiske midler i 5 år, 
og tilfalder DFF helt og fuldt, med mindre en afdeling genstartes i samme regi indenfor de fem 
år. 

 

Ikrafttræden 
 

Vedtægterne blev godkendt på stiftende generalforsamling i 2009. 
 

Vedtægter ændret 05. maj 2015 - 27. april 2016 - 24. maj 2018 

 
 
 

 
 

 


