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Forslag til ændringer af Vedtægter for Dansk Oversætterforbund 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

DOF’s bestyrelse foreslår, at generalforsamlingen vedtager nedenstående ændringer til vores 

vedtægter. Ændringerne foreslås dels for at komme til at svare til en allerede delvist eksisterende og 

fornuftig praksis, dels for at klargøre paragraffer, der i de senere år har givet anledning til tvivl, og 

dels for at imødekomme ændrede krav til opbevaring og offentliggørelse af persondata om 

medlemmerne. 

 

Bestyrelsen foreslår, at der stemmes om hver paragraf for sig, hhv. § 4, § 6 og § 7. Ændringer er 

markeret med gult. 

 

 

 

 

 

 

Nuværende: 

§ 4 

DOF ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 6 medlemmer. Formanden og de 

menige bestyrelsesmedlemmer vælges på DOF´s generalforsamling for en toårig periode, 

således at halvdelen af de menige bestyrelsespladser så vidt muligt besættes i lige år og 

halvdelen i ulige år. 

Derudover vælges 2 suppleanter for en etårig periode, dog således at en suppleant, der er 

indtrådt i bestyrelsen, fungerer til udløbet af det pågældende bestyrelsesmandat. 

Formanden tegner og repræsenterer DOF sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem. 

 

 

Foreslået ændret til: 

§ 4 

DOF ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 6 medlemmer. Formanden og de 

menige bestyrelsesmedlemmer vælges på DOF´s generalforsamling for en toårig periode, 

således at halvdelen af de menige bestyrelsespladser så vidt muligt besættes i lige år og 

halvdelen i ulige år. 

Derudover vælges 2 suppleanter for en etårig periode, dog således at en suppleant, der er 

indtrådt i bestyrelsen, fungerer til udløbet af det pågældende bestyrelsesmandat. 

Hvis formanden afgår i utide, vælger bestyrelsen af sin midte en konstitueret formand, som 

fungerer frem til næstkommende generalforsamling. 

Formanden tegner og repræsenterer DOF sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem. 
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Nuværende: 

§ 6 

DOF´s øverste organ er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt i marts/april måned.  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det ønskes af et flertal i bestyrelsen eller af 30 

medlemmer. 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel 

ved meddelelse til medlemmerne per e-mail. Medlemmer, som ikke har opgivet e-mailadresse 

til foreningen, skal dog indkaldes ved skriftlig meddelelse per brev.   

Medlemmer, der er forhindret i at møde på generalforsamlingen, kan afgive skriftlig fuldmagt 

til et andet møde- og stemmeberettiget medlem. Hvert medlem kan kun have fuldmagt for 1 

andet medlem.  

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med relativt flertal af de afgivne stemmer. Dog 

træffes beslutninger om ændringer af DOF´s vedtægter med kvalificeret flertal på mindst 2/3 

af de afgivne stemmer. 

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsordenspunkter: 

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Formandens beretning. 

3) Forelæggelse af revideret regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse. 

4) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. 

5) Forelæggelse af budget (udarbejdet af bestyrelsen 1. december det foregående år) for 

indeværende regnskabsår. 

6) Valg af formand. 

7) Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, jf. § 5, og af 2 suppleanter. 

8) Valg af revisor og eventuelt af en kritisk revisor. 

9) Eventuelt. 

Forslag fra bestyrelsen skal være udsendt senest samtidig med indkaldelsen til 

generalforsamling. 

Forslag fra medlemmer skal for at kunne behandles på generalforsamling være bestyrelsen i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

 

Foreslås ændret til: 

§ 6 

DOF´s øverste organ er generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt i marts/april måned.  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det ønskes af et flertal i bestyrelsen eller af 30 

medlemmer. 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel 

ved meddelelse til medlemmerne per e-mail. Medlemmer, som ikke har opgivet e-mailadresse 

til foreningen, skal dog indkaldes ved skriftlig meddelelse per brev.   

Medlemmer, der er forhindret i at møde på generalforsamlingen, kan afgive skriftlig fuldmagt 

til et andet møde- og stemmeberettiget medlem. Fuldmagten kan ikke binde til bestemt 

stemmeafgivning. Hvert medlem kan kun have fuldmagt for 1 andet medlem.  

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med relativt flertal af de afgivne stemmer. Dog 

træffes beslutninger om ændringer af DOF´s vedtægter med kvalificeret flertal på mindst 2/3 

af de afgivne stemmer. 

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsordenspunkter: 

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Formandens beretning. 
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3) Forelæggelse af revideret regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse. 

4) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. 

5) Forelæggelse af budget (udarbejdet af bestyrelsen senest 15. februar samme år) for 

indeværende regnskabsår. 

6) Valg af formand. 

7) Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, jf. § 5, og af 2 suppleanter. 

8) Valg af revisor og eventuelt af en kritisk revisor. 

9) Eventuelt. 

Regnskab og budget samt forslag fra bestyrelsen skal være udsendt senest samtidig med 

indkaldelsen til generalforsamling, evt. kan bilagene gøres tilgængelige via et link til DOF’s 

hjemmeside. 

Forslag fra medlemmer skal for at kunne behandles på generalforsamling være bestyrelsen i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Nuværende: 

§ 7 

DOF kan til intern og ekstern brug udsende en liste over forbundets medlemmer med 

angivelse af, hvilke sprog medlemmerne oversætter til og fra. Optagelse på listen under en 

bestemt sprogkombination forudsætter, at det pågældende medlem har udført en oversættelse i 

den angivne sprogkombination 

 

 

Foreslås ændret til: 

§ 7 

DOF kan til intern brug udarbejde en liste over forbundets medlemmer med angivelse af, 

hvilke sprog medlemmerne oversætter til og fra. Optagelse på listen under en bestemt 

sprogkombination forudsætter, at det pågældende medlem har udført en oversættelse i den 

angivne sprogkombination. Oplysninger om sprogkombination kan med medlemmets 

samtykke offentliggøres på hjemmesiden. 

 

 

 

 


