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FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER 2017 
 

OBS: Fejl i forslag til vedtægtsændring bragt i Forfatteren nr. 2 2017. Nedenfor er det korrekte 

forslag. Fejlen vedr. udelukkende § 23. Forslaget omdeles også på papir ved 

generalforsamlingen. Dette rettede forslag er uploadet d. 30.03.17 

Som følge af implementeringen af CRM-direktivet i dansk lovgivning skal Dansk Forfatterforening, 

som en medlemsorganisation der fordeler vederlag, tilpasse sine vedtægter. Bestyrelsen foreslår 

derfor følgende vedtægtsændringer:  

I §8 stk. 5 og 6  

Indsættes et nyt punkt efter pkt. 3 (de hidtidige pkt. 4-7 bliver til pkt. 5-8 og pkt. 5-10) med denne 

nye ordlyd: 

4. Midler fra kollektive forvaltningsorganisationer: 

a) Godkendelse af gennemsigtighedsrapport (revideret af revisor) 

b) Forslag om anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive 

forvaltningsorganisationer (fx Copydan)  

Deraf følger at §8, stk. 7 tilpasses og bliver til dagsordenpunkterne 3, 4 og 5. 

 

Derudover foreslås vedtægterne tilpasset reel praksis med følgende ændringer:  

NUVÆRENDE § 17. Formandens virksomhed  

stk. 1. Formanden tegner og repræsenterer foreningen og har det daglige ansvar for drift og 

sekretariat.  

stk. 2. Er formanden i længere tid forhindret i at varetage sin funktion, varetages hvervet af 

næstformanden. 

Foreslås ÆNDRET til: § 17. Formandens virksomhed 

stk. 1 Formanden tegner og repræsenterer foreningen.  

stk. 2. Er formanden i længere tid forhindret i at varetage sin funktion, varetages hvervet af 

næstformanden. 

 

 



NUVÆRENDE § 23. Administration  

stk. 1. Bestyrelsen etablerer et sekretariat fælles for hele foreningen og alle faglige grupper, 

fastlægger retningslinjer for administrationen og ansætter det nødvendige personale.  

stk. 2. Sekretariatets personale skal høres i væsentlige spørgsmål, der angår det. 

Foreslås ÆNDRET til: §23 Administration 

stk. 1. Bestyrelsen etablerer et sekretariat fælles for hele foreningen og alle faglige grupper, 

fastlægger retningslinjer for administrationen og ansætter det nødvendige personale.  

stk. 2. Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatschef til at varetage den daglige drift og ledelse af 

foreningens kontor. Sekretariatschefen kan af bestyrelsen tildeles en fuldmagt som 

tegningsberettiget i foreningens driftsmæssige anliggender. Sekretariatschefens løn fastsættes af 

bestyrelsen. Sekretariatschefen kan efter aftale med bestyrelsen ansætte en eller flere 

medarbejdere.  

stk. 3. Sekretariatets personale skal høres i væsentlige spørgsmål, der angår det. 

Obs! I Forfatteren nr. 2 2017 er der en fejl i det bragte vedtægtsforslag. Fejlen vedrører 

udelukkende §23. Ovenstående forslag er det korrekte forslag.  

Fejlen bestod i, at der var bragt et forkert § 23 stk. 1.  Det korrekte forslag  går udelukkende på, at 

der tilføjes et nyt stk. 2. Dvs. det nuværende § 23 stk. 1 fastholdes. Det nye stk. 2 indsættes, og 

som følge af dette bliver det tidligere stk. 2. til stk. 3.  

 

Vedtægtsændringerne vil blive behandlet på Generalforsamlingen 29. april 2017, og hvis 2/3 

stemmer for, vil det efterfølgende blive sendt til urafstemning med afgørelse ved simpelt flertal. 


