
Forslag til vedtægtsændringer 

§ 2 Medlemskab 

Nuværende tekst Ændringsforslag  Begrundelse 

Stk. 2:  
 Desuden kan som 
medlemmer optages i 
Danmarks Biblioteksforening 
og dennes regionale 
biblioteksforeninger 
 
a) enkeltpersoner  
1) enkeltpersoner, ansat i 
medlemskommuner, 
medlemsinstitutioner og 
medlemsorganisationer  
2) øvrige enkeltpersoner, 
bortset fra studerende  
 
 b) ikke-kommunale biblioteker 
samt foreninger, institutioner, 
organisationer og 
virksomheder. Medlemskabet 
inkluderer medlemskab af de 
lokalt etablerede regionale 
biblioteksforeninger.  
 
c) andre lokale 
bibliotekssammenslutninger o. 
lign. kan optages i Danmarks 
Biblioteksforening efter 
godkendelse i dennes 
Repræsentantskab. 
 
d) studerende inden for 
informationsvidenskab og 
kulturformidling, der betaler 
nedsat kontingent fastsat af 
Repræsentantskabet efter 
indstilling fra 
Forretningsudvalget.  

 
 

 

Stk. 2:  
 Desuden kan som medlemmer 
optages i Danmarks 
Biblioteksforening og dennes 
regionale biblioteksforeninger 
  
 
a) enkeltpersoner, bortset fra 
studerende  
 

 
 
 
 
 
 

b) ikke-kommunale biblioteker samt 
foreninger, institutioner, 
organisationer og virksomheder. 
Medlemskabet inkluderer 
medlemskab af de lokalt etablerede 
regionale biblioteksforeninger.  
 
 
c) andre lokale 
bibliotekssammenslutninger o. lign. 
kan optages i Danmarks 
Biblioteksforening efter godkendelse i 
dennes Repræsentantskab. 
 
 
d) studerende på videregående 
uddannelser, der betaler nedsat 
kontingent. 

 
 
 
 
 
 
 
Der bør ikke sondres mellem 
forskellige typer af 
optagelsesberettigede 
enkeltpersoner (bortset fra 
studerende, som har egen 
kategori  - d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreningen bør optage alle 
interesserede studerende på 
videregående uddannelser, 
da studiernes 
sammensætning i vore dage 
er mere fleksibel. 
 
 

 

 

 



§ 5 Kontingenter 

Nuværende tekst Ændringsforslag  Begrundelse 

Stk. 2 

Repræsentantskabet fastsætter 
kontingent for enkeltpersoner og  
foreninger, institutioner m.fl. efter 
 indstilling fra Forretningsudvalget.  
 
§ 2, stk. 2 a-2-medlemmer betaler 
 forhøjet kontingent fastsat af  
Repræsentantskabet i forhold til 
 § 2, stk. 2 a-1-medlemmer. 
 
 

Stk. 2 

Repræsentantskabet fastsætter  
kontingent for enkeltpersoner og  
foreninger, institutioner m.fl. efter  
indstilling fra Forretningsudvalget.  
  

Udgår. 

 
 
 
 
Forhøjet kontingent for 
pensionister, arbejdsløse og 
ansatte uden for 
medlemskommuner m.m. 
bør afskaffes.   

 

§ 10 Stemmeret 

Nuværende tekst Ændringsforslag  Begrundelse 

Stk. 1:  
Ved generalforsamlingen råder 
hver medlemskommune samt 
Sydslesvig over stemmer svarende 
til de fremmødte, dog maksimalt 7. 

 Fremmødte § 2, stk. 2 a-1-
medlemmer råder hver over 1 
stemme.  

Fremmødte § 2, stk. 2 a-2-
medlemmer er ikke 
stemmeberettigede  

Fremmødte § 2, stk. 2. b-
medlemmer råder hver over 3 
stemmer.  

Fremmødte § 2, stk. 2. c-
medlemmer råder hver over 1 
stemme. 

 Fremmødte § 2 , stk. 2 d-
medlemmer råder hver over 1 
stemme.  

 

Stk. 1:  
Ved generalforsamlingen råder hver 
medlemskommune samt Sydslesvig 
over stemmer svarende til de 
fremmødte, dog maksimalt 7.  

Fremmødte § 2, stk. 2 a-medlemmer 
råder hver over 1 stemme.  

 

 

 

Fremmødte § 2, stk. 2. b-medlemmer 
råder hver over 3 stemmer.  

 

Fremmødte § 2, stk. 2. c-medlemmer 
råder hver over 1 stemme. 

 Fremmødte § 2 , stk. 2 d-medlemmer 
råder hver over 1 stemme.  

 

Alle, som kan optages i 
foreningen, bør have 
stemmeret og være valgbare. 
Med de nuværende 
vedtægter har personlige 
medlemmer, som ikke er 
ansat i en medlems-
kommune eller 
medlemsinstitution/-
organisation, ingen 
stemmeret.  Det udelukker 
en lang række engagerede, 
personlige medlemmer, 
herunder pensionister eller 
arbejdsløse, fra at deltage i 
medlemsdemokratiet, hvilket 
er urimeligt.  
 

 

§ 11 Repræsentantskabet, almindelige bestemmelser  

Nuværende tekst Ændringsforslag Begrundelse 

Stk. 4 
Forinden den første 

Stk. 4  

Forinden den første 

 
 



generalforsamling efter et 
kommunalvalg vælger valggruppe 
B 17 repræsentanter til 
Repræsentantskabet.  

a. § 2, stk. 2 a-1-medlemmer har 
hver 1 stemme og vælger blandt 
deres medlemmer 12 
repræsentanter og 4 suppleanter. 
b. § 2, stk. 2 b-medlemmer har 
hver 3 stemmer og § 2, stk. 2 c-
medlemmer har hver 1 stemme. 
Disse vælger blandt deres 
medlemmer 4 repræsentanter og 
2 suppleanter.  

c. § 2 stk. 2 d-medlemmer vælger 
blandt deres medlemmer 1 
repræsentant. og 1 suppleant. 
Hvis § 2 stk. 2 d- 
repræsentantskabsmedlemmet 
forlader uddannelsen inden for 
den kommunale valgperiode, 
indtræder suppleanten i 
Repræsentantskabet. Hvis denne 
forlader uddannelsen inden for 
den kommunale valgperiode, 
afholdes nyvalg blandt § 2 stk. 2 
d-medlemmerne senest efter tre 
måneder.  

Valgbare er enkeltpersoner som 
repræsenterer vedtægternes § 2, 
stk.2, a -1 medlemmer, stk. 
2+b+c+d-medlemmer.  

 

generalforsamling efter et 
kommunalvalg vælger valggruppe 
B 17 repræsentanter til 
Repræsentantskabet.  

a. § 2, stk. 2 a-medlemmer har 
hver 1 stemme og vælger blandt 
deres medlemmer 12 
repræsentanter og 4 suppleanter. 
b. § 2, stk. 2 b-medlemmer har 
hver 3 stemmer og § 2, stk. 2 c-
medlemmer har hver 1 stemme. 
Disse vælger blandt deres 
medlemmer 4 repræsentanter og 
2 suppleanter.  

c. § 2 stk. 2 d-medlemmer vælger 
blandt deres medlemmer 1 
repræsentant. og 1 suppleant. 
Hvis § 2 stk. 2 d- 
repræsentantskabsmedlemmet 
forlader uddannelsen inden for 
den kommunale valgperiode, 
indtræder suppleanten i 
Repræsentantskabet. Hvis denne 
forlader uddannelsen inden for 
den kommunale valgperiode, 
afholdes nyvalg blandt § 2 stk. 2 
d-medlemmerne senest efter tre 
måneder.  

Valgbare er enkeltpersoner som 
repræsenterer vedtægternes § 2-
medlemmer. 

 

 
 
 
 
Konsekvens af tidligere 
ændringsforslag: særkategori for 
medlemmer, der ikke må have 
stemmeret, bortfalder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvens af tidligere 
ændringsforslag: alle betalende 
medlemmer bør have stemmeret 
og være valgbare.   

 


