
 

 
 
 

Nedenstående ses gældende vedtægt i venstre spalte og forslaget til ændring i højre spalte 
 
    

Gældende                                                                     Forslag 

§ 8 Ordinær generalforsamling 
Stk. 1 
Foreningen skal hvert fjerde år (året efter et kom-
munalvalg) inden udgangen af 1. kvartal afholde en 
ordinær generalforsamling.  
 
 
§11 Repræsentantskabet, almindelige bestemmel-
ser 
Stk. 3 Valgprocedure (Repræsentantskabet) 
 
a. Regionale biblioteksforeninger.  
I januar måned i året efter et kommunalvalg indkal-
der hver regional biblioteksforening til et valgmøde. 
Mødets deltagere er medlemmerne af valggruppe A 
i medlemskommunerne i regionen for den kommu-
nale valgperiode.  
Af og blandt disse vælges repræsentanter og per-
sonlige suppleanter til repræsentantskabet jf. §11, 
stk. 2. 
Valget skal være afsluttet senest 1. februar.  
 
 
§12 Ordinært repræsentantskabsmøde 
Stk. 1 
Repræsentantskabet skal hvert år i 1. kvartal og 4. 
kvartal afholde ordinært møde.  
 
Stk. 2 
Faste punkter på dagsordenen for mødet i 1. kvartal 
er 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år 
4. Indkomne forslag 
5. Eventuel  

 
Stk. 3 
Faste punkter på dagsordenen for mødet i 1. kvartal 
er 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af virksomhedsplan for det 

kommende år, jf. §15, stk. 2. 
4. Godkendelse af budget for det kommende 

år, jf.§15, stk. 2. 
5. Indkomne forslag 
6. Eventuelt 

 
 

§ 8 Ordinær generalforsamling 

Stk. 1 ændres til 
Foreningen skal hvert fjerde år (året efter et kom-
munalvalg) inden udgangen af 2. kvartal afholde en 
ordinær generalforsamling.  
 
 
§11 Repræsentantskabet, almindelige bestemmel-
ser 
Stk. 3 Valgprocedure (Repræsentantskabet) ændres 
til 
 
a. Regionale biblioteksforeninger.  
I 1. kvartal i året efter et kommunalvalg indkalder 
hver regional biblioteksforening til et valgmøde. 
Mødets deltagere er medlemmerne af valggruppe A 
i medlemskommunerne i regionen for den kommu-
nale valgperiode.  
Af og blandt disse vælges repræsentanter og per-
sonlige suppleanter til repræsentantskabet jf. § 11, 
stk.2.  
Valget skal være afsluttet inden udgang af 1. kvartal. 
 
 
§12 Ordinært repræsentantskabsmøde 

Stk. 1 Ændres til 
Repræsentantskabet skal afholde et ordinært møde 
i første og et i andet halvår.  
 
Stk. 2 Ændres til  
Faste punkter på dagsordenen for mødet i 1. halvår 
er  

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af regnskab for det forløbne år 
4. Indkomne forslag 
5. Eventuel  

 
Stk. 3 Ændres til 
Faste punkter på dagsordenen for mødet i 2. halvår 
er 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af virksomhedsplan for det 

kommende år, jf. §15, stk. 2. 
4. Godkendelse af budget for det kommende 

år, jf.§15, stk. 2. 
5. Indkomne forslag 
6. Eventuelt 

 



 

Stk. 4 
Forinden den første generalforsamling efter et 
kommunalvalg vælger valggruppe B 17 repræsen-
tanter 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 med-
lemmer 1 repræsentant og 1 suppleant.  
 
d. §2 stk. 2 e-medlemmer vælger blandt deres med-
lemmer 1 repræsentant og 1 suppleant.  
Hvis §2 stk. 2 d- repræsentantskabsmedlemmet 
forlader uddannelsen inden for den kommunale 
valgperiode, indtræder suppleanten i Repræsen-
tantskabet. 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 ved-
tægternes §2, stk. 2, a -1 medlemmer, stk. 2+b+c+d-
medlemmer.  
Indkaldelse af kandidater sker i foreningens med-
lemsblad og/eller elektronisk og skal være afsluttet 
31. december før første generalforsamling efter et 
kommunalvalg.  
Kandidatliste og stemmesedler udsendes til alle 
valggruppe B’s stemmeberettigede medlemmer 
senest 15. januar. Afstemningen, som foregår skrift-
ligt og/eller elektronisk, skal være afsluttet senest 
15. februar. De kandidater i hver valggruppe som 
opnår højest stemmetal, indtræder i Repræsentant-
skabet på førstkommende generalforsamling, og 
suppleanter nummereres efter stemmetal.  
Ved stemmelighed trækkes der lod. Lodtrækningen 
foretages af Danmarks Biblioteksforenings funge-
rende formand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 4 Ændres til 
Forinden den første generalforsamling efter et 
kommunalvalg vælger valggruppe B 17 repræsen-
tanter til Repræsentantskabet.  
 
a. §2, stk. 2 a-1-medlemmer har hver op til 12 
stemmer, 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 med-
lemmer 1 repræsentant og 1 suppleant.  
 
d. §2 stk. 2 e-medlemmer vælger blandt deres med-
lemmer 1 repræsentant og 1 suppleant.  
Hvis §2 stk. 2 d- repræsentantskabsmedlemmet 
forlader uddannelsen inden for den kommunale 
valgperiode, indtræder suppleanten i Repræsen-
tantskabet. 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 ved-
tægternes §2, stk. 2, a -1 medlemmer, stk. 2+b+c+d-
medlemmer. 
Indkaldelse af kandidater sker i foreningens med-
lemsblad og/eller elektronisk og skal være afsluttet 
31. december før første generalforsamling efter et 
kommunalvalg.  
Kandidatliste og stemmesedler udsendes til alle 
valggruppe B’s stemmeberettigede medlemmer 
senest 15. januar. Afstemningen, som foregår skrift-
ligt og/eller elektronisk, skal være afsluttet senest 
15. februar. De kandidater i hver valggruppe som 
opnår højest stemmetal, indtræder i Repræsentant-
skabet på førstkommende generalforsamling, og 
suppleanter nummereres efter stemmetal.  
Ved stemmelighed trækkes der lod. Lodtrækningen 
foretages af Danmarks Biblioteksforenings funge-
rende formand. 



 

 
 
 
 
 

 

 


