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Nye vedtægter – 
Hvad er de store ændringer og hvad betyder de for dig? 

 
Målet med dette dokument er at skabe en overskuelig og let forståelig oversigt over, hvad der sker i de 
nye vedtægter, set i forhold til de nuværende vedtægter. Samtidig er det søgt beskrevet, hvad disse 
ændringer betyder for dig og dit medlemskab i foreningen.  
 
Dette dokument er tænkt til de medlemmer, der ikke ønsker at gennemlæse de nye vedtægter, men som 
alligevel gerne vil være orienteret om ændringerne. Derfor er gennemgangen er gjort kortfattet, for 
dermed at gøre den mere læsevenlig, men det betyder også, at nedenstående gennemgang ikke giver 
ikke det fulde overblik over alle ændringer. Der er udeladt mindre betydende ændringer, afledte 
korrektioner samt ændringer af redaktionel karakter.  
 

§1: Navn og hjemsted 
Ingen væsentlige indholdsmæssige ændringer. 

§2: Formål 
Ingen væsentlige indholdsmæssige ændringer. 
 

§3: Byggemodning 
Tidl. §14 
Ingen væsentlige indholdsmæssige ændringer. 
 

§4 til §7: Relation mellem 
medlemmer og OF 
Hvad er forskellen fra de nuværende 
vedtægter? 
 
I dag kan personer med ringe økonomi få nedsat 
kontingentet til hovedforeningen med 50%, mod at 
de resterende 50% indefryses og modregnes i 
depositum, når vedkommende afhænder sin 
parcel. Ordningen udfases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hvad betyder det for dig?  
 
 
Hvis du ikke har brugt ordningen, betyder det ikke 
noget for dig. Hvis du bruger ordningen betyder 
det, at du fortsat kan bruge ordningen, men der 
medtages ikke nye medlemmer i ordningen. 



§8 til §11: Parcellerne 
Hvad er forskellen fra de nuværende 
vedtægter? 
 
I forbindelse med ubebyggede parceller skal 
byggeriet være påbegyndt inden for 2 år, mod 3 år 
i de nuværende vedtægter. 
 
 

 

 

Hvad betyder det for dig?  
 

 
Normalt intet 

§12: Forhold til medlemmerne  
Hvad er forskellen fra de nuværende 
vedtægter? 
Dette er paragraffen omkring eksklusions af 
medlemmer. Paragraffen er helt omskrevet, idet 
der er ryddet op i de mange tilføjelser, der er lavet 
over årene. Nu følger paragraffen i store træk 
bestemmelserne i anden lovgivning. 
 
Fremover gælder, at man bl.a. kan ekskluderes 
hvis: 
- man ikke betaler skyldige beløb 
- man groft tilsidesætter sin vedligeholdelse af 

parcellen 
- man udlejer sit hus  
- man er til skade eller alvorlig ulempe for andre  
- man har en støjende eller truende adfærd 
- man ikke overholder regler og vedtægter 
- ens husdyr er til gene for, eller forulemper andre 
 
Hvis man ekskluderes af foreningen, har man 6 
måneder til at sælge sit hus, ellers overdrager OF 
salget af huset til mægler el.l., og medlemmet får 
provenuet (overskuddet) fra salget. 

 

 

Hvad betyder det for dig?  
 

Omskrivningen af Paragraffen betyder, at det 
enkelte medlems retssikkerhed er styrket, 
væsentligst fordi historiske særregler er fjernet. 
 
Denne paragraf vil normalt ikke påvirke dig på 
nogen måde, undtagen hvis du overskrider 
ordensregler, bestemmelser eller skylder penge til 
foreningen el.l. 

§13: Kongres 
tidligere § 6, 7, 7A og 8. 

Hvad er forskellen mellem forslaget og de 
nuværende vedtægter? 
Valg af kongres delegerede er ændret således at 
det samlede antal delegerede på kongressen er 
nedsat med 29, så kongressen fremover består af 
87 delegerede.  
 

 

 
 

Hvad betyder det for dig? 
 
Ændringen betyder, at de mindre lokalafdelinger 
har fået større indflydelse på bekostning af de 
store. Fordelinger er dog stadig baseret på antal 
medlemmer i lokalområdet.    
 



§14: Formandskabet 
tidligere §9  

Hvad er forskellen mellem forslaget og de 
nuværende vedtægter? 
Det nuværende Forretningsudvalg (FU) nedlægges 
og erstattes af et formandskab, bestående af en 
formand og to næstformænd. Alle vælges på 
kongressen. Formandskabet bliver en del af 
hovedbestyrelsen.  

 
 

 

Hvad betyder det for dig? 
 

Ingen. For foreningen betyder det, at der bliver 
større sammenhæng i foreningens ledelse.  

 

 

§15; Hovedbestyrelsen 
tidligere §10 

Hvad er forskellen mellem forslaget og de 
nuværende vedtægter? 
Den nuværende hovedbestyrelse, der består af et 
medlem fra hver lokalforening, udvides med 
formandskabet således, at hovedbestyrelsen 
fremover består af 11 medlemmer.  
 
I denne paragraf opsummeres hovedbestyrelsen 
opgaver. Heri står bl.a. sikring af lokalområderne. 
Dermed er det hidtidigere begreb ”matrikulære 
sager” består, dog i en modificeret udgave. 
Lokalområderne har selvstændighed til at tage 
lokale beslutninger om lokalområdets udvikling 
sikret, men hovedbestyrelsen skal inddrages hvis 
man ændrer i områdets anvendelse 

 
 
 

 
 

Hvad betyder det for dig? 
 
Intet. Det betyder at der nu er en ledelse og at 
ledelsen ikke som hidtil er opdelt. Det betyder ikke 
noget for dig i det daglige arbejde. 
 
 
Intet. 



§16 til §19: Hovedforeningens 
administration 
Hvad er forskellen fra de nuværende 
vedtægter? 
Der er indført en begrænsning for, hvor stort 
kontraktbeløb skal være, før det kræver tre 
underskrifter.  
 
I de nuværende vedtægter foreskrives, at man har 
egne administration. Det er ændret i de nye 
vedtægter, hvor ledelsen kan vælge, hvordan 
administrationen skal være, men valget skal 
godkendes på en kongres. Man er altså ikke 
fremover bundet til at have egen administration. 
 
Samtidig er der åbnet mulighed for, at 
lokalområderne kan vælge at lægge administrative 
opgaver ind til hovedkontoret. 
 
Der skal fremover udarbejde 2-årige budgetter 
mod i dag, hvor der udarbejdes 1-årige budgetter. 
Det årlige budgetmøde med lokalområderne er 
fastholdt. 
 

 

 

 
Hvad betyder det for dig?  
 
Intet for dig, men det er en bedre sikring af forbrug 
af foreningens midler. 
 
 
Intet for dig, men kongressen har nu en valgfrihed 
til hvilken administration man vil have, og uden at 
der skal medføre vedtægtsændringer. Der er 
dermed ikke taget beslutning om at foretage 
ændringer i forhold til den nuværende egen 
administration. 
 
Intet for dig, men det betyder, at man lokalt selv 
kan vælge hvilken administrative opgaver man vil 
pålægge sine bestyrelsesmedlemmer. 
 
Intet 



§20-§26: Lokalforeningens 
organisering 
Hvad er forskellen mellem forslaget og de 
nuværende vedtægter? 

 
Dagsordenen for generalforsamlingen er ændret 
således, at godkendelsen af budgettet flyttet til 
efter gennemgang af indkomne forslag.  
 
 
Det fremgår i vedtægterne, at der ikke fremover 
vælges lokalredaktør på generalforsamlingen. Det 
skal man i de nuværende vedtægter. 
 
Fremover kan indkaldelse til generalforsamlingen 
via elektroniske medier, f.eks. mail, sociale medier 
el.l. I dag kan det kun ske med alm. Post. 
 
Lokalbestyrelsen kan i dag frit fastsætte 
ordensreglerne. Fremover skal Ordensregler for 
lokalområdet godkendes på generalforsamlingen. 
 
Fremover er det alene personer der er påført 
Overdragelsesdokumentet, som har adgang til 
generalforsamlingen. 
 
 
 
Det er ny præciseret, at alt tillidsarbejde i OF er 
ulønnet. Det har man ikke måttet tidligere, men nu 
er det specifikt nævnt i vedtægterne. 
 
Det er i de nye vedtægter præciseret, hvorledes 
lokalbestyrelsen har tegningsret til (kan disponere 
over) lokalforeningens bankkonti. 

 

 

 
Hvad betyder det for dig? 

 
 
Ændringer med at lægge godkendelsen af 
budgettet efter forslag betyder, at man så får 
indarbejde effekten af de vedtagne forslag i 
budgettet. 
 

Det overlades til lokalforeningen af lave reglerne 
for lokalredaktører. Dermed får lokalforeningen 
fuld indflydelse deres blad.  
 
Dermed sparer lokalforeningen en betydelig udgift 
til porto, og letter hverdagen for lokalbestyrelsen, 
der ikke skal pakke alle de breve.  
 
Det er naturligt at du, gennem en behandling på 
generalforsamlingen, får indflydelse på hvordan 
ordensreglerne ind.  
 
Det betyder, at man ikke kan få sin ægtefælle med 
til generalforsamlingen, hvis vedkommende ikke 
står på Overdragelsesdokumentet. Husk at man 
kan få det ændret ved henvendelse til 
Hovedkontoret. 
 
Intet. 
 
 
 
Intet. For lokalområdet er det væsentligt, idet der 
har været gentagne tilfælde af, at banker ikke 
forstår opbygningen af OF under de hidtidige 
vedtægter, hvor lokalbestyrelserne ikke er nævnt 
under definitionen af Tegningsret.  

 


