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ULF VEDTÆGTER 2021 
 



Navn og hjemsted 

Vedtægt nr.1 

Stk. 1                                                         

Udviklingshæmmedes LandsForbund, i daglig tale ULF. 

ULF har hjemsted i Vejle Kommune. 

 

Formål 

Vedtægt nr. 2 
 

Stk. 1 

ULF er udviklingshandicappedes og lignende´s egen 

organisation. 

I ULF arbejder vi på at få mest mulig indflydelse på vort 

eget liv. Vi vil gerne sidde med omkring bordet, når der 

skal træffes politiske beslutninger angående udviklings-

handicappede og lignende menneskers liv, for der er vi 

selv eksperter.  

Vi vil arbejde for forbedringer af livsbetingelserne for 

mennesker med udviklingshandicap, for selv- og 

medbestemmelse og for at blive inkluderet i samfundet på 

lige fod med alle andre. 

 

 

 



Stk. 2 

I ULF indsamler vi viden om relevante, folkeoplysende, 

sociale og sundhedsmæssige emner, og vi producerer 

blandt andet livsforbedrende, fagligt og personligt 

udviklende tiltag for mennesker med udviklingshandicap 

og lignende. 

Formidlingen af relevante emner, aktiviteter og anden 

information rettet mod målgruppen skal altid formidles på 

ULF-sprog (Udviklingshæmmedes Lærings- og 

Forståelsessprog) 

 

Stk. 3 

I ULF skaber vi kontakt imellem mennesker med 

udviklingshandicap og lignende overalt i Danmark. Vi vil 

skabe fællesskab og muligheder for udvikling og 

vedligeholdelse af sociale relationer for blandt andet at 

forebygge og afhjælpe ensomhed hos mennesker med 

udviklingshandicap. 

 

Stk. 4 

I ULF arbejder vi med sociale, sundheds-, og almennyttige 

aktiviteter. Vi udvikler og tilbyder aktiviteter tilpasset de 

ønsker og behov mennesker med udviklingshandicap og 

lignende har, og ønsker at øge livskvaliteten for 

mennesker med udviklingshandicap og lignende ved at 

skabe mulighed for deltagelse i fællesskabende aktiviteter, 

oplevelser og rejser, m.m. 



 

Tegningsret 

 

Vedtægt nr. 3 

Stk. 1 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i 

Hovedbestyrelsen. 

 

Stk. 2 

Ovennævnte har ret til at give fuldmagt til Netbank, 

hævekort og lignende samt underskrive dokumenter 

vedrørende kredit i pengeinstitutter. 
 

 

Medlemmer 

Vedtægt nr. 4 

Som stemmeberettiget A-medlem i ULF kan optages. 

 

Stk. 1 

Alle mennesker med udviklingshandicap og lignende i 

Danmark over 30 år.  

 

 

 



 

Stk. 2 

Mennesker med udviklingshandicap og lignende mellem 

18 og 30 år, som er valgt til en bestyrelsespost i en 

lokalkreds. Disse får automatisk stemmeret og kan deltage 

på lige fod med øvrige stemmeberettigede medlemmer.  

 

Stk. 3 

Fuldgyldigt medlem er man, når man har betalt kontingent. 

Overskrides det faste tidspunkt for betaling, mister man sin 

stemmeret. 

 

Stk. 4 

Man kan optages som kollektivt B-medlem, hvis man er en 

forening, institution eller gruppe/sammenslutning, hvor 

beboere/medlemmer er udviklingshandicappede og 

lignende. 

B-medlemmer har ikke stemmeret. 

 

Stk. 5 

Alle medlemmer skal gå ind for ULF’s værdigrundlag. 

 

Stk. 6 

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent til ULF. 

Kontingentet fastsættes på landsmødet. 

 

 



 

Stk. 7 

Medlemmer kan melde sig ud af ULF ved at give skriftlig 

besked ( eller hvad HB beslutter) herom til landsforbundets 

kontor. Udmelding sker med virkning fra udløb af betalt 

kontingent. 

 
 

Landsmødet 

Vedtægt nr. 5 

Stk. 1 
ULF’s øverste myndighed er landsmødet. 
 
Stk. 2 
Landsmødet afholdes i alle ulige år. 
 
Stk. 3 
Det er ULF’s hovedbestyrelse, der beslutter, hvor og 

hvornår landsmødet skal afholdes. 

 

Stk. 4 

Hovedbestyrelsen skal senest 6 måneder før afholdelse af 

landsmødet, indkalde til Landsmødet gennem ULF bladet 

og ULF’s hjemmeside.  

 

 



Valg af delegerede til ordinært/ekstraordinært 

landsmøde 

Vedtægt nr. 6 

Stk. 1 

Danmark opdeles i lokalkredse. 

 

For at være en lokalkreds skal der være en bestyrelse på 

5 personer, som er blevet valgt på en generalforsamling. 

(se stk. 2). 

Lokalkredsen skal lave frivilligt, socialt arbejde og 

aktiviteter i lokalområdet. Lokalkredsen består af alle de 

medlemmer, som hører under det område, hvor 

bestyrelsen hører til. 

 

Stk. 2 

HB kan give dispensation vedr. antallet af bestyrelses-

medlemmer. 

 

Stk. 3 

Alle medlemmer i lokalkredsen har ret til at stille op som 

delegeret.  

En delegeret er en person, som er valgt til at repræsentere 

medlemmerne i kredsen. På landsmødet stemmer de 

delegerede på vegne af kredsens medlemmer. 



 

 

Stk. 4 

Bestyrelsen i lokalkredsen skal holde et valgmøde, hvor de 

inviterer alle medlemmer i kredsen til at stemme om, hvem 

der skal være delegeret. Medlemmer af ULF stemmer i 

den lokalkreds, hvor de hører til. Hvert medlem har en 

stemme, og man kan kun stemme i én kreds. 

 

Stk. 5 

Hver lokalkreds er repræsenteret med mindst to 

delegerede, uanset medlemstal. 

 

Stk. 6 

Lokalkredsen øger antallet af delegerede med én, hver 

gang det stemmeberettigede antal medlemmer i 

lokalkredsen stiger med 50. Det vil sige, at 

 

- 0-99 stemmeberettigede medlemmer udløser 2 

delegerede 

- 100-149 stemmeberettigede medlemmer udløser 3 

delegerede 

- 150-199 stemmeberettigede medlemmer udløser 4 

delegerede 

- Osv. 

 

 

 



Ud over disse delegerede deltager HB-repræsentanten 

også som delegeret for lokalkredsen. Hvis HB - 

repræsentanten er forhindret, kan kredsen sende et andet 

bestyrelsesmedlem som suppleant. 

 

Stk. 7 

Såfremt der i en lokalkreds ikke foretages nogen 

valghandling, kan ULF’s hovedbestyrelse ekstraordinært 

udpege 2 delegerede fra lokalkredsen til at deltage på 

landsmødet. 

 

 

Landsmødets gennemførelse 

Vedtægt nr. 7 

Stk. 1 

Dagsorden til landsmødet skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

 

• Valg af mødeleder og referent 

• Valg af sekretær for mødeleder og referent 

• Hovedbestyrelsens toårs beretning fremlægges til debat  

  og godkendelse 

• Revideret regnskab fremlægges til godkendelse 

• Indkomne forslag 

• Udarbejdelse af handlingsplan for de næste 2 år (HB  

  fremlægger forslag) 



• Kontingent for de næste 2 år 

• Valg af formand/næstformand og kasserer 

• Eventuelt 

 

Stk. 2 

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på 

landsmødet, skal sendes skriftligt til hovedbestyrelsen, 

senest 2 måneder inden landsmødet. 

 

Stk. 3 

Senest 1 måned før landsmødet skal hovedbestyrelsen 

udsende dagsorden for mødet til de delegerede. 

Materialet bliver udleveret og gennemgået på landsmødet. 

 

Stk. 4 

Til mødeleder og referent kan der kun vælges medlemmer 

af ULF. 

 

Stk. 5 

Det er kun de fremmødte delegerede og hoved-

bestyrelsen, der har stemmeret. 

 

Stk. 6 

Der stemmes ved håndsoprækning. Der stemmes skriftligt, 

hvis blot én delegeret ønsker skriftlig afstemning. 

 

 



 

Stk. 7 

Der stemmes altid skriftligt ved valg til formand og 

næstformand/kasserer, hvis der er 2 eller flere kandidater. 

Landsformanden og næstformanden/kassereren vælges 

for 4 år ad gangen, forskudt af hinanden. 

 

Stk. 8 

Alle afstemninger afgøres ved flertal. 

 

Stk. 9 

Ved vedtægtsændringer kræves der stemmeflertal på 2/3 

af de fremmødte delegerede. 

 

Stk.10 

Der skal føres referat af landsmødets beslutninger og 

mindretalsudtalelser. Beslutninger nedskrives og 

godkendes punkt for punkt ifølge dagsordenen. 

 

Stk. 11 

Efter aftale kan deltagelse i landsmødet altid foregå online. 

 

 

 

 

 

 



Ekstraordinært landsmøde 

Vedtægt nr. 8 

 

Stk. 1 

Hovedbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært 

landsmøde. 

Stk. 2 

Hvis mindst 1/5 af ULF’s medlemmer skriftligt indsender 

begrundet ønske om det, skal hovedbestyrelsen indkalde 

til ekstraordinært landsmøde. Det skriftlige ønske skal 

indeholde en begrundelse for ønsket om et ekstraordinært 

landsmøde. 

 

Stk. 3 

Hovedbestyrelsen skal udarbejde dagsorden for mødet, 

efter de indsendte begrundelser for ekstraordinært 

landsmøde. 

 

Stk. 4 

Afholdelsen af et ekstraordinært landsmøde kan tidligst 

ske med 2 måneders varsel. Det ekstraordinære 

landsmøde skal være afholdt inden for 5 måneder efter 

fremsendt ønske herom. 

 



 

 

Hovedbestyrelsen 

Vedtægt nr. 9 

 

Stk. 1 

ULF’s hovedbestyrelse består af formand, næstformand, 

kasserer, æresformand og et medlem udpeget af ULF-

Ungdom, ULF-Ferie og – Aktivitetsudvalg, samt et medlem 

fra hver lokalkreds. 

Stk. 2 
Formanden for ULF’s hovedbestyrelse er landsforbundets 
formand. 
 
Stk. 3 
Det er hovedbestyrelsens opgave at følge op på 

handlingsplanen. 

 

Stk. 4 

Hvis formanden går af, bliver næstformanden formand ind 

til næste landsmøde. Hovedbestyrelsen udvælger ny 

næstformand frem til næste landsmøde. 

 

Stk. 5 

Landsformanden og næstformand/kasserer vælges for 4 

år ad gangen, forskudt af hinanden. 

 



Stk. 6 

Man kan kun vælges til ULF’s hovedbestyrelse, hvis man 

er fuldgyldigt, stemmeberettiget A-medlem. 

 

Stk. 7 

Hovedbestyrelsen ansætter en administrerende direktør. 

Vedkommende skal arbejde ud fra de beslutninger som 

bestyrelsen træffer og har ansvar for hele ULF-kontoret og 

økonomi og ressourcer. Vedkommende skal arbejde for at 

skabe en bæredygtig organisation og arbejdsplads.  

Direktøren har ansvaret for alt det arbejde, der udføres på 

ULF-kontoret, og for at kontoret arbejder ud fra ULF’s 

værdigrundlag og formål og de beslutninger som 

bestyrelsen tager.  

Direktøren skal arbejde på at ULF-kontoret bliver 

foregangsarbejdsplads for mennesker med udviklings-

handicap og med særlige behov.  

  

 

Hovedbestyrelsens arbejdsform 

Vedtægt nr.10 

Stk. 1 

Landsformanden leder arbejdet i hovedbestyrelsen. Er 

formanden ikke til stede, overdrages dette hverv til 

næstformanden. 



 

Stk. 2 

Formanden sørger for, at der udarbejdes budget og 

regnskab. 

 

Stk. 3 

Den udpegede leder af landskontoret er 

hovedbestyrelsens sekretær og deltager i møderne og 

skriver referat af beslutningerne.  

 

Stk. 4 

Der skal afholdes 5 HB-møder årligt. Det aftales løbende 

om møderne er med overnatning. 

Til 2-dages møderne kan særlige temaer tages op. 

Efter aftale kan deltagelse i HB-møder foregå online. 

 

Forretningsudvalg 

Vedtægt nr. 11 

 

Stk. 1 

På førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter 

landsmødet skal der vælges 6 personer fra 

hovedstyrelsen, som skal sidde med i forretningsudvalget 

sammen med landsformanden, næstformanden og en 

ungdomsrepræsentant. 



Hvis et medlem af FU udtræder, kan HB vælge en ny på 

kommende HB-møde. 

Efter aftale kan deltagelse i FU-møder foregå online. 

 

Stk. 2 

Forretningsudvalget kan træffe beslutninger mellem 

hovedbestyrelsesmøderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Udvalg af ULF 

Vedtægt nr.12 

Stk. 1 

Hovedbestyrelsen nedsætter de udvalg, der er brug for. 

Stk. 2 

Udvalget vælger en udvalgsformand. Hovedbestyrelsen 

skal være behjælpelig med arbejdsbudget og 

sekretærhjælp. 

Stk. 3 

Udvalgsformanden har ansvaret for udvalgets arbejde og 

overfor hovedbestyrelsen.  

Stk. 4 

Udvalget kan ikke forpligte landsforbundet økonomisk eller 

retslig. 

Stk. 5 

Man kan kun sidde med i et udvalg, hvis man er 

stemmeberettiget medlem. Udvalget kan invitere gæster. 

Disse har ikke stemmeret. 

  



 

ULF Ferie- og Aktivitetsudvalg 

Vedtægt nr. 13 

Stk. 1 

Ferie- og Aktivitetsudvalget er et permanent udvalg, som 

består af 5-20 medlemmer med stemmeret, samt 

eventuelle suppleanter. Medlemmerne af udvalget vælges 

på landsmødet for 4 år ad gangen, med to års forskydning.   

Stk. 2 

Udvalget vælger selv en udvalgsformand, der refererer til 

Hovedbestyrelsen. Denne vælges hvert andet år.  

Stk. 3 

Udvalgsformanden sidder med i Hovedbestyrelsen på lige 

vilkår med de øvrige Hovedbestyrelses-repræsentanter. 

Stk. 4 

Udvalget sætter selv rammerne for deres arbejde, som 

skal godkendes af Hovedbestyrelsen. En repræsentant for 

udvalget sidder med i Hovedbestyrelsen og refererer til 

Hovedbestyrelsen. 

Stk. 5 

Ferie- og Aktivitetsudvalget arbejder efter ULF´s 

værdigrundlag og formål ved at komme med forslag til og 

sørge for, at der udvikles og tilbydes aktiviteter tilpasset de 

ønsker og behov mennesker med udviklingshandicap og 



lignende har. Fællesskabende oplevelser og rejser samt 

fagligt og personligt udviklende aktiviteter prioriteres højt. 

 

Kontingent 

Vedtægt nr.14 

Stk. 1 

Landsmødet fastsætter kontingent for de følgende 2 år. 

Der findes 2 typer kontingent. 

A: Stemmeberettigede enkeltmedlemmer. 

B: Kollektive medlemmer 

Stk. 2 

Kontingentet skal indbetales én gang årligt. 

Stk. 3 

Hovedbestyrelsen har ret til, efter 2 år, at udelukke 

enkeltmedlemmer såvel som grupper/sammenslutninger 

for medlemskab af ULF, indtil det skyldige kontingent er 

betalt. 

 

 

 

 



Regnskab og revision af ULF 

Vedtægt nr. 15 

Stk. 1 

Landsforbundets regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2 

Hovedbestyrelsen ansætter en godkendt revisor til at 

udføre den økonomiske revision af regnskabsåret. 

Derefter fremlægges det for hovedbestyrelsen, med 

revisorens bemærkninger. 

Stk. 3 

Regnskabet for et regnskabsår skal være færdigbehandlet 

i hovedbestyrelsen senest den 1. juni året derefter. 

Stk. 4 

Regnskaberne fremlægges og budgetterne godkendes. 

Stk. 5 

Foreningen hæfter alene for sin formue og forpligtelser, og 

ingen medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser. 

 

 

 



 

Sådan skal landskontoret arbejde 

Vedtægt nr. 16 

ULF som organisation og landskontoret er mennesker med 

udviklingshandicap og lignende´s egen og de har al 

indflydelse.  

Det arbejde, der kan udføres af mennesker med 

udviklingshandicap og lignende skal altid udføres af 

mennesker med udviklingshandicap og lignende. 

 

Sådan repræsenterer man ULF 

Vedtægt nr. 17 

Alle delegerede og demokratisk valgte medlemmer skal 

arbejde efter ULF´s værdigrundlag. 

Når man repræsenterer ULF, gør man det på en 

respektfuld og ordentlig måde. Man udtaler sig på vegne af 

ULF og det er ULF´s holdninger man formidler, også 

selvom man måske ikke er enig.  

 



 

Opløsning af ULF 

Vedtægt nr. 18 

Stk. 1 

Beslutning om opløsning af ULF kan kun træffes, hvis den 

er anført som et særskilt punkt på dagsordenen for et 

landsmøde. 

 

Stk. 2 

En beslutning om opløsning af ULF kræver, at ¾ af 

samtlige tilstedeværende delegerede, på 2 landsmøder i 

træk, med højst 3 måneders mellemrum, stemmer for en 

opløsning. 

 

Stk. 3 

Ved det 2. landsmøde kan opløsningen besluttes endeligt. 

Eventuelt tilbageværende midler på opløsningstidspunktet 

skal overdrages til en almenvelgørende forening, fond, 

organisation eller lignende, som arbejder for mennesker 

med udviklingshandicap eller lignende og som er 

hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land. 

Beslutning om, hvilken forening eller organisation midlerne 

overdrages til træffes af den opløsende generalforsamling. 

 

 

 



Vedtægternes gyldighed 

Vedtægt nr. 19 

Disse vedtægter er besluttet på ULFs landsmøde 2021 i 

Odense. 

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart herefter og 

erstatter alle tidligere vedtægter. 

  

                             

Lars Gjermandsen   

Formand 

 

 

Jette Tastesen  

Næstformand 

 

Vedtægterne er gældende for alle medlemmer samt 

ansatte på ULF’s kontor. 


