
Vedtægter for 
Dansk Orienterings-Forbunds Venner 
 (Stiftet den 10. december 1961) 

 Navn og formål 

§1. Foreningens navn er Dansk Orienterings-Forbunds Venner (DOF's Venner) og  dens hjemsted er 
formandens adresse. 

§2. Foreningens formål er primært at yde økonomisk eller anden form for støtte til specielt unge 
orienteringsløbere med det sigte at udvikle løbernes talent samt stimulere og inspirere til øget 
indsats.  Støtten ydes fortrinsvis i form af legater, som løberne frit kan anvende til deltagelse i O-
løb, kurser og træning inden for orienteringsidrætten.  Endvidere kan der ydes støtte til etablerede 
løbere med det formål at øge muligheden for en ekstra indsats i forberedelserne til større 
internationale konkurrencer. 

Medlemmer 

§3. Som medlemmer kan optages personer, foreninger, firmaer, institutioner, selskaber m.v., der 
ønsker at støtte foreningens formål. Medlemskabet gælder indenfor det regnskabsår, 
indbetalingen af kontingentet er registreret.

Kontingent og uddeling

§4. Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.  Medlemmerne kan frit 
indbetale et højere kontingent eller engangsbeløb efter eget ønske. 

Ved en egenkapital på mere end 1.000.000 kr. må den årlige uddeling maksimalt udgøres af 
årets medlemsbidrag + 10% af egenkapitalen.
Ved en egenkapital på mindre end 1.000.000 kr. må den årlige uddeling maksimalt udgøres af 
årets medlemsbidrag + 100.000 kr.

Generalforsamling 

§5. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær 
generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af juni måned, indkaldes med mindst 4 
ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.  Alle medlemmer har adgang med én 
stemme, og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, og såfremt kontingentet er 
betalt.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til 
formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.  Alle afgørelser træffes ved simpelt 
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden (og ved dennes forfald; næstformanden) 
den afgørende stemme.  Vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne eller om opløsning af 
foreningen kræver, at ¾ af de fremmødte samt ¾ af samtlige medlemmer stemmer derfor. Såfremt
forslaget vedtages af ¾ af de fremmødte, men ikke ¾ af samtlige medlemmer skal der indkaldes til 
yderligere en generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages af ¾ af de fremmødte.

§6. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning for det forløbne år  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til 
godkendelse  4. Fastsættelse af kontingent  5. Indkomne forslag  6.  Valg af 5 
bestyrelsesmedlemmer  7. Valg af revisor 8. Valg af en suppleant til bestyrelsen  9. Eventuelt. 

§7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 2  bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/10 af 
medlemmerne fremsætter skriftlig  begæring herom med oplysning om det emne, der ønskes 
behandlet. Med hensyn til indkaldelse og afstemning gælder bestemmelserne i § 5. 



 Bestyrelsen 

§8. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad  gangen.Bestyrelsen 
konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. To bestyrelsesmedlemmer er 
på valg i de lige år og resten af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i de ulige år. Der vælges en 
suppleant hvert år. Sekretæren fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder samt 
fungerer som  foreningens  arkivar.  Der kan ikke ydes bestyrelsens medlemmer vederlag for 
arbejdet  eller diæter, rejsegodtgørelse eller lignende.  Foreningen tegnes af formanden eller 
kassereren alene.   

Regnskab og revision 

§9. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  Kassereren skal senest 2 måneder efter regnskabsårets 
udløb indsende driftsregnskab og status til revisorerne.  Driftsregnskab og status, forsynet med 
revisorernes påtegning  forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

§10. Foreningens regnskab revideres af revisor, der vælges på generalforsamlingen. 

§11. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun træffes på en i  dette øjemed indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. Med hensyn til  indkaldelse og afstemning gælder 
bestemmelserne i § 5.  Ved foreningens opløsning tilfalder dens formue Dansk Orienterings- 
Forbund. 

 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling  13. oktober 2022.


