
Oversigt over ændringer, der er ajourført i Love og -vedtægter pr. 1. oktober 2019 

efter vedtagelse på Repræsentantskabsmødet den 27. april 2019: 

Klublove og -vedtægter 

§ stk. Tekst Ændring/tilføjelse 

6 2b Senior-medlemmer er valgbare til alle 
hverv på klubniveau bortset fra hvervet 
som præsident. På unionsniveau er de 
valgbare til sådanne hverv som er fast-
lagt i unionsvedtægterne. De kan dog 
ikke opnå hverv, der medfører repræ-
sentation. 

Ny vedtægt tilføjet: 
 
Senior medlemmer kan ikke vælges som 
unionspræsident, guvernør eller guver-
nørsuppleant. 

9 2a Eksisterende klubber:  
Funktionsperioden for bestyrelsesmed-
lemmer er 2 år, og man kan ikke gen-
vælges til det samme hverv bortset fra 
kassereren, hvis funktionsperiode kan 
forlænges én gang. Bestyrelsesmed-
lemmer kan ikke genvælges til det 
samme hverv, før der er gået 2 år. 
 

Ny vedtægt tilføjet: 
 
Funktionsperioden for KPD kan fornyes 
én gang, jvf. §11, stk. 2 

  I forbindelse med ovenstående blev 
følgende spørgsmål stillet i Beslutnings-
referatet:  
Man beder Lovkomitéen og FU under-
søge, hvorvidt det i forslag 2 alene 
handler om KPD (ikke KAPD). I så fald 
tilrettes forslaget før det indarbejdes i 
Klublove og -vedtægter. 
 

Som det ses af ovenstående er svaret, at 
det alene omhandler KPD i denne para-
graf, da KAPD ikke automatisk sidder i 
bestyrelsen. 

10a 3 Der afholdes årligt (mindst) 1 Regional-
møde, der så vidt muligt arrangeres af 
klubberne på skift. Præsidenten for den 
arrangerende klub er mødeleder. Uni-
onspræsidenten eller en af hende udpe-
get repræsentant for FU deltager i Regi-
onalmødet. Rejsen betales af Unionen. 
 

Der afholdes årligt (mindst) 1 Regional-
møde, der så vidt muligt arrangeres af 
klubberne på skift. Præsidenten for den 
arrangerende klub er mødeleder. Uni-
onspræsidenten eller i hendes fravær en 
guvernør deltager i Regionalmødet. Rej-
sen betales af Unionen.  
 

13 1 Valgbarhed Overskriften slettes 

 

Unionslove og -vedtægter 

§ stk. Tekst Ændring/tilføjelse 

12 3 Med samme begrundelse som tilføjel-
sen i Klublove §6 stk. 2b 

Ny vedtægt tilføjet: 
 
Senior medlemmer kan ikke vælges som 
unionspræsident, guvernør eller guver-
nørsuppleant. 
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