
Vedtægter for Lokalgruppen i Århus  

§ 1 Lokalgruppen i Århus  er en interessegruppe under Dansk Forfatterforening (DFF), oprettet i 
henhold til § 19 i DFF’s vedtægter.  

§ 2 Som medlemmer kan optages medlemmer af DFF, der er bosat eller arbejder i Østjylland. 
Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet. 

§ 3 Gruppens formål er 
• at styrke medlemmernes  netværk 
• at tilbyde medlemmerne fagligt inspirerende oplæg 
• at arbejde for bedre vilkår for forfatterne lokalt 

§ 4 Medlemmerne kan på årsmødet beslutte, at medlemmerne skal betale kontingent. 
Gruppen er under alle omstændigheder berettiget til tilskud efter DFF’s til enhver tid gældende 
regler for tilskud til interessegrupper. 

§ 5 Lokalgruppen i Århus  er ikke berettiget til at stifte gæld, og medlemskab berettiger ikke til 
andel i gruppens overskud.  

§ 6 Gruppens løbende aktiviteter og kontakt med DFF varetages  af  gruppens tovholder. Gruppens 
økonomi varetages af gruppens kasserer. Tovholder og kasserer vælges på årsmødet. Begge er 
tegningsberettigede. 

§ 7 Årsmødet er gruppens øverste myndighed. Indkaldelsen sendes  ud pr post eller e-mail med 
mindst en måneds varsel.  

§ 8 Årsmødets dagsorden har følgende fas te punkter: 
1. Valg af referent 
2. Regnskab for gruppens økonomi i det forudgående kalenderår. 
3. Status og budget for gruppens økonomi og planlagte aktiviteter i indeværende år. 
4. Valg af tovholder 
5. Valg af kasserer 
6. Evt. 

§ 9 Tovholder eller kasserer eller mindst 3 af  medlemmerne kan med 2 måneders  varsel indkalde 
til et ekstraordinært årsmøde. Dagsorden for mødet skal angives  ved indkaldelsen. 

§ 10 Alle beslutninger på årsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. 
Referenten skriver et kortfattet beslutningsreferat af årsmødet, der efterfølgende sendes til 
samtlige medlemmer og DFF til orientering. 

§11 Vedtægtsændringer skal udsendes skriftligt senest 2 måneder før det møde, hvor der skal 
stemmes om dem. Vedtægtsændringer kan vedtages med kvalificeret flertal på 2/3 af de 
fremmødte, hvis antallet af fremmødteer mindst 12.  



§12 Opløsning af Lokalgruppen i Århus  s ker automatisk, hvis  medlemstallet falder til under 10, 
eller hvis der ikke kan vælges en tovholder og/eller kasserer. Opløsning kan desuden ske på et 
møde, der er indkaldt med mindst 2 måneders  varsel af mindst tre medlemmer, hvis 2/3 af de 
fremmødte stemmer for.Ved opløsning overgår evt. formue til DFF. 


