
Vedtægter

§ 1. Navn 

Foreningens navn er Dansk Fjeldvandrerklub, dens hjemsted er Gladsaxe. 

§ 2. Formål 

Klubbens formål er: 

a) at fremme interessen for fjeld-, bjerg- og ødemarksvandring, 

b) at udvide medlemmernes kendskab til geografiske og topografiske forhold, herunder ruter, 
overnatningsmuligheder, udrustning og lignende, 

c) at formidle kontakt mellem medlemmer, der måtte ønske følgeskab til fjeld-, bjerg- og 
ødemarksvandringer, 

d) at danne bindeled til andre foreninger med lignende formål i ind- og udland, e) at varetage fjeld-, bjerg- 
og ødemarksvandreres interesser på områder, der efter bestyrelsens skøn er naturligt. 

§ 3. Virksomhed 

Klubbens formål søges blandt andet fremmet gennem medlemsmøder, ture, ved formidling via et 
medlemsblad og/eller klubbens elektroniske hjemmeside 

§ 4. Medlemmer 

Indmeldelse kan ske skriftligt (herunder også elektronisk). Udmeldelser kan ligeledes ske skriftligt (herunder
også elektronisk) til sekretæren. Udmeldelse vil ske automatisk umiddelbart efter registrering af 
udmeldelsen eller to måneder efter opkrævning af kontingent, som ikke er indbetalt. Evt. tilgodehavende 
medlemskontingent vil ikke blive refunderet. Fremsendelse af medlemsblad eller andet materiale vil 
ophøre umiddelbart efter registrering af udmeldelsen. Ved bestyrelsens beslutning kan et medlem 
ekskluderes, såfremt vedkommende efter bestyrelsens skøn har gjort sig skyldig i forhold, der kan skade 
klubbens interesser. En eksklusionsbeslutning kan af den pågældende indankes for den første ordinære 
generalforsamling efter eksklusionen. Generalforsamlingens afgørelse er endelig. 

§ 5. Bestyrelsen 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for et år 
ad gangen. Generalforsamlingen vælger formanden, i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. 
Bestyrelsesmedlemmer kan maximalt sidde i bestyrelsen i 5 år i træk, idet dog en formand – uanset 
hidtidigt medlemskab af bestyrelsen – kan sidde som formand i 5 år i træk. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden og afgør sagerne ved simpelt flertal af den samlede bestyrelse og i tilfælde af lige, med 
endelig afgørelse af formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme. Bestyrelsen kan ansætte 



lønnet medhjælp og nedsætte udvalg. Bestyrelsen fører som minimum et beslutningsreferat. Klubben 
tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. 

§ 6. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år fra
medio september til og med oktober måned i Storkøbenhavn. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert medlem
med 14 dages varsel under angivelse af dagsorden. Denne skal rumme: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent 

5. Valg af formand 

6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Valg af revisorsuppleant 

10. Indkomne forslag 

11. Eventuelt 

Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal. Medlemmer, som ikke har stået i klubben 
1 måned før generalforsamlingen, eller som er i kontingentrestance, har ikke stemmeret ved denne. 
Stemme kan afgives i henhold til fuldmagt. Afstemningen er skriftlig, når mindst et medlem forlanger det. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må i skriftlig og motiveret form være bestyrelsen i 
hænde inden den 1. september. 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ligeledes skriftligt med 14 dages varsel af bestyrelsen på egen 
foranledning, eller når mindst 10 medlemmer indgiver skriftlig, begrundet anmodning til bestyrelsen 
herom. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest 
månedsdagen efter modtagelsen af anmodningen. 

§ 8. Vedtægtsændringer 

Til ændring af klubbens vedtægter kræves, at forslaget har været udsendt med generalforsamlingens 
dagsorden, og at mindst ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er mødt på generalforsamlingen, 
enten personligt eller ved fuldmagt, og at forslaget opnår mindst ¾ af de afgivne stemmer. Er 



generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, medens forslaget dog opnår mindst ¾ af de mødte eller 
repræsenterede stemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal 
afholdes senest månedsdagen efter den første generalforsamling. På denne anden generalforsamling kan 
forslaget vedtages med ¾ af de mødte eller repræsenterede stemmer, uanset deres antal. 

§ 9. Kontingent 

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen.  
Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. Kassereren forelægger det reviderede regnskab senest 
en uge inden generalforsamlingen. Klubbens midler skal indestå på sparekasse- eller bankkonto lydende 
klubbens navn. 

§ 10. Opløsning 

Klubben kan opløses, når mindst 90 % af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor på to 
generalforsamlinger med mindst to ugers og højst fire ugers mellemrum. Den sidste generalforsamling 
træffer bestemmelse om anvendelse af klubbens formue. Midlerne bør fortrinsvis anvendes til formål, der 
er beslægtede med klubbens. 

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 20. okt. 2021. 

I bestyrelsen: 

Formand: Ulla Dyhrberg

Næstformand: Henrik Dahl 

Kasserer: Susanne Heilmann

Sekretær:  Inge Meidahl

Bestyrelsesmedlem: Peter Sørensen

Bestyrelsesmedlem: Mette B. Hansen


