
Forslag til vedtægtsændringer 

 

Repræsentantskabet har på repræsentantskabsmødet d. 14. marts 2019 stemt for følgende 

vedtægtsændringer omhandlende ”Afsnit 8, Lovændringer og opløsning af vagtbureauet.” 

Ændringerne skyldes, at der indtil nu har været uoverensstemmelser mellem vedtægterne i 

Københavns Kredsforening og vedtægterne i Vagtbureauet angående en evt. opløsning af 

Vagtbureauet.  

I nedenstående forslag slettes det der står med rødt i den midterste kolonne fra de nuværende 

vedtægter og det der står med grønt indskrives i de nye vedtægter.  

 

Nuværende vedtægter Ændringsforlag Nye vedtæger 

§ 15. Forslag om ændringer af 

Vagtbureauets vedtægter jf. 

vedtægternes § 12.2 skal altid 

være vedtaget på en 

generalforsamling, inden 

vedtagelse i Repræsentantskabet 

kan finde sted. 

§ 15. Forslag om ændringer af 

Vagtbureauets vedtægter jf. 

vedtægternes § 12.2 skal altid 

være vedtaget på en 

generalforsamling, inden 

vedtagelse i Repræsentantskabet 

kan finde sted foreligges til 

godkendelse af 

repræsentantskabet inden det 

godkendes af bestyrelsen i 

vagtbureauet.  

§ 15. Forslag om ændringer af 

Vagtbureauets vedtægter jf. 

vedtægternes § 12.2 skal 

foreligges til godkendelse af 

repræsentantskabet inden det 

godkendes af bestyrelsen i 

vagtbureauet. 

§ 15, stk. 2. Generalforsamlingen 

kan ikke vedtage love eller 

lovændringsforslag, som ikke er 

forelagt gennem bestyrelsen, og 

som ikke har været offentliggjort 

i to på hinanden følgende numre 

af MOK eller på tilsvarende vis er 

bekendtgjort for medlemmerne. 

§ 15, stk. 2. Generalforsamlingen 

kan ikke vedtage love eller 

lovændringsforslag, som ikke er 

forelagt gennem bestyrelsen, og 

som ikke har været offentliggjort 

i to på hinanden følgende numre 

af MOK eller på tilsvarende vis er 

bekendtgjort for medlemmerne.  

 



§ 16. Beslutning om 

Vagtbureauet opløsning kan kun 

træffes med 4/5 flertal i 

Repræsentantskabet på et dertil 

indkaldt møde og tillige på 

betingelse af, at ekstraordinær 

generalforsamling med simpelt 

flertal godkender opløsningen. 

Såfremt opløsning heraf er 

besluttet, skal der samtidig 

disponeres over foreningens 

midler jf. vagtbureauets 

vedtægter § 14. 3  

 

 

 

§ 16. Beslutning om 

Vagtbureauet opløsning kan kun 

træffes med 4/5 flertal i 

Repræsentantskabet på et dertil 

indkaldt møde samt godkendelse 

af 2/3 deltagende medlemmer 

på en enten ekstraordinær eller 

ordinær generalforsamling. og 

tillige på betingelse af, at 

ekstraordinær generalforsamling 

med simpelt flertal godkender 

opløsningen. Ovenstående to 

godkendelser giver mandat til at 

bestyrelsen skal godkende 

opløsningen af vagtbureauet. 

Såfremt opløsning heraf er 

besluttet, skal der samtidig 

disponeres over foreningens 

vagtbureauets midler jf. 

vagtbureauets vedtægter § 14. 3  

§ 16. Beslutning om 

Vagtbureauet opløsning kan kun 

træffes med 4/5 flertal i 

Repræsentantskabet på et dertil 

indkaldt møde samt godkendelse 

af 2/3 deltagende medlemmer 

på en enten ekstraordinær eller 

ordinær generalforsamling. 

Ovenstående to godkendelser 

giver mandat til at bestyrelsen 

skal godkende opløsningen af 

vagtbureauet. 

Såfremt opløsning heraf er 

besluttet, skal der samtidig 

disponeres over vagtbureauets 

midler jf. vagtbureauets 

vedtægter § 14. 3 

 


