Danmarks Veteraner
Danmarks Internationale Veteran Organisation

Vedtægter for
Lokalforening Kronjylland

§1
Foreningens navn er:

Danmarks Veteraner, Kronjylland.

Foreningens hjemsted: Den til enhver tid siddende formands bopæl (hjemby).
Foreningens symboler: Foreningens farver, logo, faner m.v. jfr. Landsforeningens
vedtægter.
§2
Foreningens formål er:
- at samle hjemsendt og tjenstgørende, civilt og militært personel, som har deltaget i
fredsstøttende, og humanitære missioner, for at knytte og styrke de kammeratlige
bånd blandt medlemmerne.
-

at medvirke til oplysning om de aktiviteter Dansk personel deltager og har deltaget i.

-

at hædre veteraner – herunder afdøde – på værdig vis.
Herunder bl. a. gennem Veteranstøtten eller på anden måde at hjælpe veteraner, som
efter hjemkomsten fra international tjeneste har behov herfor.
§3

Foreningen hører direkte under Landsforeningen Danmarks Veteraner, hvis vedtægter
også er umiddelbart gældende for Lokalforeningen.
Foreningen repræsenteres i Landsforeningen af formanden og 1 valgt repræsentant for
hver påbegyndt 100 medlemmer foreningen har.
Repræsentanterne udpeges af bestyrelsen.
§4
Som medlem kan optages enhver, som gør eller har gjort tjeneste i overensstemmelse
med Landsforeningens optagelseskriterier, og er medlem af Landsforeningen.
Ethvert medlem, der måtte gøre sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende
handling, eller som skader foreningens omdømme og tarv, kan indstilles til eksklusion.
Indstillingen sendes til Danmarks Veteraners hovedbestyrelse. Afgørelse træffes på det
ordinære repræsentantskabsmøde. Den, som er indstillet til eksklusion, har ret til på
repræsentantskabsmødet at forsvare sig og sin handling.
§5
Årskontingentet fastsættes hvert år på Landsforeningens Repræsentantskabsmøde.
Kontingentet, som også indeholder betaling for medlemsbladet ”Baretten”, opkræves af
Landsforeningen hvert år pr. 1. januar.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske til den 31. december med mindst 1 måneds varsel,
og skal ske skriftligt til Lokalforeningens sekretær.
Medlemmer, som er i restance med kontingent udover 3 måneder, slettes som
medlemmer af foreningen.
Udmeldte, slettede eller ekskluderede medlemmer har intet krav mod foreningen.
§6
Regnskabsåret følger kalenderåret. Der oprettes konto i pengeinstitut, hvorpå der kun kan
hæves af kassereren eller formanden.
Kassereren aflægger revideret regnskab på den ordinære generalforsamling.
§7
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den ordinære generalforsamling, og
består af en formand, en kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Formand og kasserer vælges på skift af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig
selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
Endvidere vælger generalforsamlingen 2 revisorer, som er på valg skiftevis.
Alle vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.
Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.
Disse 3 vælges kun for et år ad gangen.
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol.
§8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar,
og datoen offentliggøres med mindst 1 måneds varsel.
Offentliggørelsen sker i ”Baretten” og på lokalforeningens hjemmeside.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal afholdes, når
mindst ¼ af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger
det.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning (ved formanden).
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Valg af formand (i lige årstal) eller kasserer (i ulige årstal).
Valg af 1 (lige årstal) eller 2 (i ulige årstal) bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

For vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for
ændringerne. Alle andre forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed.
§9
Lokalforeningen kan kun ophæves, hvis 4/5 af samtlige medlemmer stemmer derfor.
Ved opløsning af foreningen skal dens midler primært tilfalde veteranarbejdet.
§ 10
Disse vedtægter erstatter de oprindelige love og vedtægter, som blev vedtaget på den
stiftende generalforsamling den 8. november 1988, med de ændringer, som blev vedtaget
på den ordinære generalforsamling den 4. april 1990.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 8. februar 2017.

Knud Spangsø

Kurt Timmermann

……………………………
formand

……………………………
dirigent

Landsforeningens hjemmesideadresse:
www.danmarksveteraner.dk

Lokalforeningens hjemmesideadresse:
www.dv-kronjylland.dk

