
 

Overholdelse af tidsfrister 
 
I forbindelse med distriktsforeningernes generalforsamlinger 2021 og Landsforeningens delegeretmøde i 
maj 2021 er der nogle frister i både distriktsforeningernes og Landsforeningens vedtægter, der skal 
overholdes. Det er vigtigt for at kunne gøre brug af de demokratiske rettigheder til det kommende 
delegeretmøde. 
 
Landsforeningens næste årsmøde holdes i dagene 28.-30. maj 2021, og derudfra fastlægges rækken af 
frister. 
 
Fristerne i Landsforeningens vedtægter og i de vejledende vedtægter for distriktsforeninger, som 
delegeretmødet vedtog i 2015, hænger indbyrdes sammen, og mere end halvdelen af landets 
distriktsforeninger har valgt at tage udgangspunkt i de vejledende vedtægter.  
 
Det betyder, at distriktsforeningens generalforsamling skal holdes senest den 5. marts 2020. 
 

Aktivitet Hvad siger vedtægterne Sidste frist 

DF indkalder til generalforsamling 2 måneder før DF generalforsamling 5. januar 2021 

DF skal have generalforsamlingsforslag indsendt  1 måned før DF generalforsamling 5. februar 2021 

DF sender mødemateriale til deltagerne 14 dage før DF generalforsamling 19. februar 2021 

DF holder generalforsamling Senest 12 uger før LM 
delegeretmøde 

5. marts 2021 

   

LM indkalder til delegeretmøde 3 måneder før LM delegeretmøde 28. februar 2021 

LM skal have årsmødeforslag indsendt 2 måneder før LM delegeretmøde 28. marts 2021 

LM skal have oplyst, hvem der er delegeret 6 uger før LM delegeretmøde 16. april 2021 

LM sender mødemateriale til deltagerne 1 måned før LM delegeretmøde 28. april 2021 

LM holder delegeretmøde  28.-30. maj 2021 

 
Når distriktsforeningerne tilrettelægger deres generalforsamlinger for 2021, vær da opmærksom på at 
holde generalforsamlingen inden for det tidsinterval, som foreningens vedtægter bestemmer, og forud for 
de frister, der er markeret med blåt i tabellen.  
 
Den 19. marts er der frist for skriftlig indsendelse af kandidatforslag til bestyrelsesvalg i LM  

− frist for kandidatforslag, som sendes elektronisk, er den 19. marts kl. 23.59 pr. mail.  

− kandidatforslag, som sendes med posten, skal være sekretariatet i hænde den 19. marts. 
 
Delegeretfordeling: Distritksforeningerne meddeler LM senest den 31. december 2020. 
Noter gerne: Valgbestyrelsen har ved sit første valgbestyrelsesmøde den 2. december 2020 godkendt 
delegeretfordelingen, som valgbestyrelsens formand godkendte, og Landsforeningen udsendte den 28. 
september 2020. 


