
  

Dansk Fodgænger Forbund 
Vedtægter 

 
§ 1 Navn, formål og hjemsted 
Foreningens navn er Dansk Fodgænger Forbund. 
 
Foreningens formål er 

 At arbejde for større færdselssikkerhed, fremkommelighed, tryghed og komfort for 
fodgængere. 

 At tilskynde flere til at spadsere mere. 

 At arbejde for, at fodgængeren bliver betragtet som en ligeværdig trafikant. 

 At arbejde for et bedre samspil mellem fodgængeren og øvrige trafikanter. 
 
Foreningens hjemsted er formandens adresse. 
 
 
§ 2 Medlemsforhold 
Som medlem kan optages enhver myndig person med folkeregisteradresse i Danmark, 
som støtter foreningens formål. Endvidere kan en husstand optages, såfremt husstanden 
tegnes af en deri folkeadresseregistreret, myndig person. I så fald udgør husstanden én 
stemme i samtlige fora. 
 
Såfremt et medlem tager ophold uden for Danmark, opretholdes medlemskabet. 
 
Hovedbestyrelsen fastsætter nærmere regler vedrørende firmamedlemskab. 
 
Æresmedlemmer kan kun optages på et årsmøde med indstilling fra hovedbestyrelsen og 
vedtagelse på årsmødet. Æresmedlemmer er kontingentfrie, men nyder i øvrigt samme 
rettigheder og pligter, som øvrige medlemmer. 
 
Udmeldelse kan ske nårsomhelst ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Indbetalt 
kontingent refunderes ikke. 
 
Medlemsregistrering 
Ved indmeldelse registreres det enkelte medlem, med de af medlemmet afgivne 
oplysninger. Kartoteksholderen drager omsorg for at medlemskartoteket er opdateret i 
overensstemmelse hermed. 
 
Det er det enkelte medlems ansvar at sikre at oplysninger om medlemmet, f.eks. aktuel 
folkeregisteradresse, mailadresse og lignende er afgivet til sekretariatet. 
Sådanne oplysninger kan afgives til sekretariatet pr. mail, telefonisk eller pr. brev. 
 
Medlemskartoteket er ikke offentligt tilgængeligt. Medlemskartoteket kan efter 
Hovedbestyrelsens anvisninger, i fuldt eller begrænset omfang stilles til rådighed for 
medlemmer, som varetager en funktion indenfor foreningen, f.eks. lokale repræsentanter. 
 
Kontingent 
Kontingentåret er kalenderåret. Såfremt kontingent ikke er indbetalt senest ultimo maj, må 
medlemskabet forventes at være fortabt. 
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Eksklusion 
Såfremt et medlem modarbejder foreningens formål eller foreningens virke i øvrigt, kan 
hovedbestyrelsen træffe afgørelse om medlemmets udelukkelse fra foreningen med 
øjeblikkelig virkning. 
 
En sådan beslutning skal behandles på førstkommende årsmøde som en eksklusionssag 
og som et selvstændigt punkt umiddelbart efter valg af referent og stemmetællere. En 
sådan eksklusion vedtages med simpelt flertal. Såfremt der ikke opnås flertal for 
eksklusionen, indtræder medlemmet øjeblikkeligt med samme medlemsrettigheder, som 
medlemmet ville have opnået, såfremt udelukkelse ikke havde fundet sted. Derudover 
ydes der ikke medlemmet kompensation. 
 
Det udelukkede medlem har på årsmødet, under behandling af eksklusionen, mulighed for 
at fremsætte sine synspunkter vedrørende udelukkelsen og en eventuel eksklusion. 
 
 
§ 3 Hovedbestyrelsen 
Mellem årsmøderne varetages foreningens daglige ledelse af en på årsmødet valgt 
hovedbestyrelse, som består af 4 til 10 medlemmer. 
 
Bortset fra Landsformand og Landskasserer, konstituerer Hovedbestyrelsen sig selv. 
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Formanden skal have folkeregisteradresse i Danmark. Såfremt formanden flytter 
folkeregisteradresse udenfor Danmark, udpeges en ny formand blandt den øvrige 
hovedbestyrelse. Denne fungerer midlertidigt frem til næste ordinære årsmøde, hvor nyt 
formandsvalg finder sted. 
 
Tegningsregler 
Kasseren bemyndiges til selvstændig at betale de af foreningens regninger, som ligger 
indenfor foreningens formue. 
 
For optagelse af lån, køb, salg eller leasing af fast ejendom, ligger bemyndigelsen hos den 
samlede Hovedbestyrelse. 
 
 
§ 4 Lokalforeninger og lokale repræsentanter 
I en kommune, kan foreningens lokale medlemmer vælge at oprette en lokalforening med 
en lokal bestyrelse. De nærmere forhold aftales mellem lokalforeningen og 
hovedbestyrelsen. 
 
Alternativt kan foreningen i den enkelte kommune lade sig repræsentere ved en lokal 
repræsentant, som formelt udpeges af hovedbestyrelsen. 
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§ 5 Årsmødet 
Årsmødet er foreningens øverste organ. 
 
Det ordinære årsmøde finder sted i oktober. 
 
Ordinært årsmøde indkaldes senest 4 uger før afholdelse til hvert enkelt medlem, 
indeholdende dagsorden, beretning, årsregnskab, indkomne forslag, forslag til 
arbejdsprogram samt forslag til budget. 
 
Enhver, der har været medlem i 1 måned eller længere og som ikke er i gæld til 
foreningen, kan deltage med tale-, stemme- og opstillingsret. 
 
Andre medlemmer kan deltage med talerettigheder efter dirigentens nærmere anvisninger. 
Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, hvis ikke andet er beskrevet i vedtægterne. 
 
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende: 
 
- Valg af dirigent 
- Valg af referent og stemmetællere 
- Hovedbestyrelsens beretning 
- Godkendelse af regnskab 
- Behandling af indkomne forslag 
- Behandling af arbejdsprogram 
- Behandling af budget, herunder kommende års kontingent 
- Valg af Landsformand 
- Valg af Landskasserer 
- Valg af 2 til 8 øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer 
- Valg af revisor 
- Valg af revisorsuppleant 
- Eventuelt 
 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 15. august, således at disse 
kan sendes ud sammen med indkaldelsen til årsmødet. 
 
Ekstraordinært årsmøde 
Ekstraordinært årsmøde indkaldes, såfremt et flertal af hovedbestyrelsen eller mindst 1/3 
af medlemmerne forlanger dette, med angivelse af det/de punkter, der skal behandles. 
 
 
§ 6 Regnskab og formue 
Regnskabsåret er perioden 1. august til 31. juli. Det reviderede regnskab udsendes 
sammen med indkaldelsen til årsmødet. 
 
Foreningen er alene forpligtiget med foreningens formue. Intet medlem kan gøres 
personligt ansvarlig for foreningens økonomiske dispositioner. 
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§ 7 Vedtægtsændring 
For forslag til vedtægtsændring, gælder tidsfristen for indkomne forslag, jf. §5. Dog skal 
forslaget vedtages af mindst 2/3 af årsmødets fremmødte stemmeberettigede. 
 
Vedtægtsændringen træder i kraft umiddelbart efter årsmødet, medmindre et senere 
ikrafttrædelsestidspunkt besluttes af årsmødet. 
 
 
§ 8 Opløsning 
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på et årsmøde med mindst 2/3 majoritet fra 
samtlige medlemmer. 
 
Såfremt dette ikke opfyldes, indkaldes til et nyt årsmøde, tidligst 14 dage og senest 28 
dage herefter, hvor mindst 2/3 af årsmødets fremmødte stemmeberettigede skal stemme 
for opløsningen. 
 
Foreningens formue tilfalder Det Internationale Fodgænger Forbund (International 
Federation of Pedestrians). 
 
 
§ 9 Voldgift 
Stridigheder om anvendelsen disse vedtægter afgøres ved voldgift. 
 
Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, 
samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Kan voldgiftsmændene ikke enes om valget af 
opmand, udpeges denne af dommeren i den retskreds, hvori foreningen har hjemsted. 
 
Ikrafttrædelse 
Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter afslutning af årsmødet 2016 og erstatter 
alle tidligere vedtægter. 
 
Vedtaget på årsmødet den 26. oktober 2016. 
 


