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     4. april 2021 

INDKALDELSE TIL 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK OVERSÆTTERFORBUND 

SØNDAG DEN 18. APRIL 2021 KL. 14-17 

OBS! AFHOLDES ONLINE VIA PROGRAMMET ZOOM  

– ADGANGSLINK OG NÆRMERE VEJLEDNING  FØLGER  

 

Grundet omstændighederne beder vi om ikke-bindende tilmelding  

senest d. 18. april kl. 10:00 til formanden på jwammen@gmail.com.   

Links til bilag og regnskab m.v. her:  

https://danskforfatterforening.dk/dof/events/generalforsamling-i-dof/  

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og referent 

2) Formandens beretning 

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

4) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne (se nedenfor) 

5) Forelæggelse af budget udarbejdet af bestyrelsen for indeværende regnskabsår 

6) Valg af formand (se nedenfor) 

7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (se nedenfor) 

8) Valg af revisor og evt. af kritisk revisor (se nedenfor) 

9) Eventuelt 

 

Forslag fra bestyrelsen skal være udsendt senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

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

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i 

generalforsamlingen, kan afgive skriftlig fuldmagt til et andet møde- og stemmeberettiget medlem. 

Hvert medlem kan kun medbringe fuldmagt for ét andet medlem.  

mailto:jwammen@gmail.com
https://danskforfatterforening.dk/dof/events/generalforsamling-i-dof/
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OBS! Ang. fuldmagter: Medlemmer, der medbringer fuldmagt, bedes så vidt muligt meddele dette 

til formanden inden generalforsamlingens begyndelse. Fuldmagten scannes og sendes per e-mail. 

 

Ad 4. 

a) Vedtægtsændringer: Bestyrelsen ønsker at sende en ændring af DOF’s vedtægter til afstemning. 

Se bilag med uddybning nedenfor. 

b) Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til eventuelt at udskifte ekstern revisor 

mellem generalforsamlingerne, såfremt et sådant skift vil være til økonomisk fordel for foreningen. 

 

Ad 6. 

Formand Juliane Wammen er ikke på valg i år.  

 

Ad 7. 

Bestyrelsen består ud over formanden af François-Eric Grodin (næstfmd.), Birthe Lundsgaard, Siri 

Nordborg Møller, Jakob Levinsen, Signe Lyng og Nanna Lund, samt suppleanterne Uschi Tech og 

Rasmus Hastrup.  

På valg i år er, blandt bestyrelsens ordinære medlemmer, François-Eric Grodin, Birthe Lundsgaard, 

Siri Nordborg Møller og Signe Lyng.  

Til valg af ordinære medlemmer genopstiller François-Eric Grodin, Birthe Lundsgaard, Siri 

Nordborg Møller og Signe Lyng.  

Øvrige kandidater til bestyrelsen er meget velkomne til at melde sig fra salen eller evt. kontakte 

formanden, hvis man ønsker at høre nærmere om arbejdet.  

Efter valget af to ordinære medlemmer vælges to suppleanter for ét år. I praksis deltager 

suppleanterne i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de ordinære medlemmer.  

Til valg af suppleanter genopstiller Uschi Tech og Rasmus Hastrup.  

 

Ad 8. 

Bestyrelsen foreslår JS Revision som ekstern revisor. 

 

 

Vi glæder os til at se jer! 

På bestyrelsens vegne, Juliane Wammen  
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Bilag 4a: 

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. 

 

 

 


