
Kreds vedtægter 

2021 



Stiftende generalforsamling 

Vedtægt nr. 1 

• Stk. 1. På den stiftende generalforsamling skal ULFs 
landsformand være til stede og underskrive, at generalfor-
samlingen er foregået på demokratisk vis og ud fra ULF’s 
vedtægter. Hvis ikke landsformanden kan være til stede, 
skal en repræsentant fra HB være til stede og underskrive. 

• ULFs vedtægter træder derefter i kraft og vil være gælden-
de for kredsene. 

• Stk. 2 Indkaldelse til stiftende generalforsamling skal sen-
des ud senest 2 måneder før afholdelse. 

Bestyrelsens sammensætning 

Vedtægt nr. 2 

• Stk. 1. Kredsbestyrelsen består af  den valgte formand og 
kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges 2          
suppleanter, som må deltage i møderne men har ingen 
stemmeret  

• Stk. 2 Ved frafald sammensætter bestyrelsen sig selv 
midlertidig, til førstkommende bestyrelsesmøde 

• Stk. 3. Hvis der er færre end 3 bestyrelsesmedlemmer , 
nedlægges kredsen, og der indkaldes til ekstraordinær ge-
neralforsamling. 

Generalforsamling 

Vedtægt nr. 3 

• Stk. 1 Kredsen har generalforsamling i lige år. Indkaldel-
sen sendes ud 2 måneder før generalforsamlingen til alle 
medlemmer i kredsene. Indkaldelsen skal indeholde dags-
orden. 

• Stk. 2 Forslag som skal behandles på generalforsamlin-



gen skal sendes til formanden senest en måned før general-
forsamlingen. 

• Stk. 3 Der skal i første omgang stemmes om de medlem-
mer, som er til stede. Derefter kan de resterende pladser gå 
til dem, der skriftligt har erklæret, at de ønsker at stille op. 

• Stk. 4 Dagsorden til generalforsamling skal mindst  inde-
holde følgende punkter; 

• Punkt 1 Valg af  ansvarlig mødeleder og referent 

• Punkt 2 Bestyrelsesberetning 

• Punkt 3 Fremlæggelse af  aktivitetsplan for de næste 2 år 

• Punkt 4 Regnskab 

• Punkt 5 Indkommende forslag 

• Punkt 6  Valg af  formand siddende for 4 år af  gangen 

• Punkt 7 Valg af  kasser siddende for 4 år af  gangen 

• Punkt 8 Valg af  3 bestyrelsesmedlemmer siddende for 4 år 
af  gangen. Der vælges skiftevis 1 og 2 bestyrelsesmedlem-
mer hvert andet år 

• Punkt 9 Valg af  HB repræsentant 

• Punkt 10 Valg af  suppleanter hvert 2 år 

• Punkt 11  Evt. 

• Stk. 5 Kun aktive medlemmer har stemmeret 

• Stk. 6 Der stemmes skriftligt 

• Stk. 7 Den/dem med flest stemmer får en plads i besty-
relsen, mens den med færrest stemmer kan blive suppleant. 
Ved stemmelighed trækkes der lod om, hvem der får plad-
sen. 

• Stk. 8 Referatet fra generalforsamlingen skal udsendes 
senest 3 uger efter generalforsamlingen. 



 

Misbrugspolitik 

Vedtægt nr. 4 

Stk. 1 Som medlem af  en kredsbestyrelse må man ikke møde op til 
ULF-møder eller arrangementer i påvirket tilstand, da man repræ-
senterer ULF. 

Stk. 2 Hvis det alligevel sker, gives i første omgang en advarsel. Hvis 
det gentager sig, vil HB bede vedkommende om at trække sig fra 
lokalbestyrelsen. Alternativt kan HB udelukke vedkommende fra at 
repræsentere ULF. 

 

Praktiske oplysninger: 

Danmark opdeles i kommunekredse 

 

I 2022 vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem 

I 2024 vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer 

Alle sidder for 4 år af  gangen. 

 

Vedtægternes gyldighed 

Slutvedtægt 

• Disse vedtægter er besluttet på ULF’s landsmøde 2021              
i Odense 

• Vedtægterne træder i kraft umiddelbart herefter og erstatter 
alle tidligere vedtægter 
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