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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
§ 1. Beredskabsforbundet. 

 
1. Beredskabsforbundet er en landsdækkende 

organisation, der optager frivillige i 
redningsberedskabet og frivillige, der har 
indgået aftale med Beredskabsforbundet. 
Endvidere optages personlige medlemmer, 
herunder organisationer, virksomheder og 
institutioner. 

 
2. Beredskabsforbundets midler tilvejebringes 

gennem medlemskontingenter, bidrag og 
gebyrer samt gennem tilskud fra det offentlige, 
private personer, organisationer og selskaber. 
Beredskabsforbundet kan endvidere eje 
selskaber med det formål at generere overskud 
til anvendelse i overensstemmelse med 
Beredskabsforbundets formål. Sådan 
selskabsdrift må ikke medføre risici for 
Beredskabsforbundet ud over selskabernes 
egen kapital. 

 
3. Medlemskontingent betales af personlige 

medlemmer, herunder organisationer, 
virksomheder og institutioner. Kontingentet 
fastsættes af landsledelsen. 
 

4. Præsidenten er Beredskabsforbundets politiske 
leder. Landschefen er Beredskabsforbundets 
organisatoriske leder. 
 

5. Beredskabsforbundets offentligt finansierede 
virksomhed udøves inden for rammerne af 
gældende aftale mellem Forsvarsministeriet og 
Beredskabsforbundet samt lokale aftaler med 
andre myndigheder. 
 

§ 1. Beredskabsforbundet. 
 

1. Beredskabsforbundet er en landsdækkende 
organisation, der optager frivillige i 
redningsberedskabet og frivillige, der har 
indgået aftale med Beredskabsforbundet. 
Endvidere optages personlige medlemmer, 
herunder organisationer, virksomheder og 
institutioner. 

 
2. Beredskabsforbundets midler tilvejebringes 

gennem medlemskontingenter, bidrag og 
gebyrer samt gennem tilskud fra det offentlige, 
private personer, organisationer og selskaber. 
Beredskabsforbundet kan endvidere eje 
selskaber med det formål at generere overskud 
til anvendelse i overensstemmelse med 
Beredskabsforbundets formål. Sådan 
selskabsdrift må ikke medføre risici for 
Beredskabsforbundet ud over selskabernes 
egenkapital. 

 
3. Medlemskontingent betales af personlige 

medlemmer, herunder organisationer, 
virksomheder og institutioner. Kontingentet 
fastsættes af landsledelsen. 

 
4. Præsidenten er Beredskabsforbundets politiske 

leder. Landschefen er Beredskabsforbundets 
organisatoriske leder. 

 
5. Beredskabsforbundets offentligt finansierede 

virksomhed udøves inden for rammerne af 
gældende aftale mellem Forsvarsministeriet og 
Beredskabsforbundet samt lokale aftaler med 
andre myndigheder. 
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6. Beredskabsforbundets øvrige virksomhed 

udøves i overensstemmelse med 
Beredskabsforbundets formål og opgaver. 
Beredskabsforbundets øvrige virksomhed skal 
være regnskabsmæssigt adskilt fra 
Beredskabsforbundets offentligt finansierede 
virksomhed. 

 

 
 

6. Beredskabsforbundets øvrige virksomhed 
udøves i overensstemmelse med 
Beredskabsforbundets formål og opgaver. 
Beredskabsforbundets øvrige virksomhed skal 
være regnskabsmæssigt adskilt fra 
Beredskabsforbundets offentligt finansierede 
virksomhed. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
 
§ 2. Formål. 

 
Beredskabsforbundets formål er: 

 
Organisation: 

• at være foreningsmæssigt ståsted for de 
frivillige i det kommunale og statslige 
redningsberedskab samt andre, som ønsker 
at være medlemmer af forbundet. 

 
Information: 
• at medvirke til at udbrede kendskabet i 

befolkningen til beredskab og forebyggelse. 
 

Uddannelse: 
• at uddanne befolkningen med henblik på at øge 

dens selvhjulpethed og robusthed, og at 
uddanne frivillige til at varetage opgaver i 
rednings- beredskabet. 

 
Desuden medvirker Beredskabsforbundet ved 
løsning af humanitære opgaver.  

 
Beredskabsforbundets vision er at skabe øget 
tryghed i samfundet. 

 

 
§ 2. Formål. 
 

Beredskabsforbundets formål er: 
 

Organisation: 
• at være foreningsmæssigt ståsted for de 

frivillige i de kommunale redningsberedskaber 
og det statslige redningsberedskab samt andre, 
som ønsker at være medlemmer af forbundet. 

 
Information: 
• at medvirke til at udbrede kendskabet i 

befolkningen til beredskab og forebyggelse.  
 

Uddannelse: 
• at uddanne befolkningen med henblik på at øge 

dens selvhjulpethed og robusthed og at 
uddanne frivillige til at varetage opgaver i 
redningsberedskabet. 
 

Desuden medvirker Beredskabsforbundet ved 
løsning af humanitære opgaver.  
 
Beredskabsforbundets vision er at skabe øget 
tryghed i samfundet. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
§ 3. Opgaver. 

 
1. Beredskabsforbundet opfylder sit formål bl.a. 

ved at løse de opgaver, 
 

• der er indgået aftale med Forsvarsministeriet 
om i henhold til beredskabslovens § 6. 

• der er indgået aftaler med 
kommunalbestyrelser om i henhold til 
beredskabslovens § 13. 

 
2. Beredskabsforbundet kan indgå aftaler med 

Beredskabsstyrelsen og andre. 
 

§ 3. Opgaver. 
 

1. Beredskabsforbundet opfylder sit formål bl.a. 
ved at løse de opgaver, 

 
• der er indgået aftale med Forsvarsministeriet 

om i henhold til beredskabslovens § 6. 
• der er indgået aftaler med 

kommunalbestyrelser om i henhold til 
beredskabslovens § 13 stk. 2. 

 
2. Beredskabsforbundet kan indgå aftaler med 

Beredskabsstyrelsen og andre. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
§ 4. Beredskabsforbundets organisation. 

 
Beredskabsforbundet organiseres i: 

 
1. Kredsforbund, hvis område normalt dækker 

den pågældende kommunes område. Hvor 
flere kommuner enes om at samordne de 
pågældende kommuners redningsberedskab, 
kan de pågældende kredse ligeledes 
samordne deres virksomhed efter 
anmodning/indstilling til Landsledelsen, som 
endeligt godkender samordningen, jf. § 11 
stk. 5. 

2. Regionsforbund, hvis grænser følger de af 
Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte 
regionsgrænser. 

3. Landsforbundet. 
 

§ 4. Beredskabsforbundets organisation. 
 

Beredskabsforbundet organiseres i: 
 

1. Kredse, hvis område normalt dækker den 
pågældende kommunes område. Hvor flere 
kommuner enes om at samordne de 
pågældende kommuners redningsberedskab, 
kan de pågældende kredse ligeledes samordne 
deres virksomhed efter anmodning/indstilling 
til Landsledelsen, som endeligt godkender 
samordningen, jf. § 11 stk. 5. 

2. Koordinationsudvalg, hvis grænser følger de 
kommunale redningsberedskabers grænser. 

 
3. Regioner, hvis grænser følger de af Økonomi- 

og Indenrigsministeriet fastsatte 
regionsgrænser. 

 
4. Landsledelse. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
 
 
§ 5. Lederfunktioner og uniformering. 

 
1. Alle chefer, ledere og viceledere kan kun 

beklæde én lederpost i Beredskabsforbundet. 
2. Beredskabsforbundets personel herunder 

chefer, ledere og viceledere skal gennemgå den 
for funktionen fastsatte uddannelse. 

3. Chefer, ledere og viceledere kan normalt ikke 
genudpeges, såfremt uddannelsen ikke er 
påbegyndt. Landsledelsen kan, efter ansøgning, 
give dispensation for uddannelseskravet 
gældende for maksimalt 1 år. 

4. Beredskabsforbundets personel uniformeres 
efter bestemmelser, fastsat af landsledelsen, og 
distinktionernes efter bestemmelser, fastsat af 
Beredskabsstyrelsen. 

 

 
 
§ 5. Lederfunktioner og uniformering. 
 

1. Alle chefer, ledere og viceledere skal være 
medlemmer af Beredskabsforbundet og kan 
kun beklæde én lederpost i 
Beredskabsforbundet. 

2. Beredskabsforbundets personel - herunder 
chefer, ledere og viceledere - skal gennemgå 
den for funktionen fastsatte uddannelse. 

3. Chefer, ledere og viceledere kan normalt ikke 
genudpeges, såfremt uddannelsen ikke er 
påbegyndt. 

4. Beredskabsforbundets personel uniformeres og 
distinktionernes efter bestemmelser fastsat af 
landsledelsen. 

 

 
 
§ 5. Lederfunktioner og uniformering. 

 
1. Regionslederen kan, efter ansøgning, give 

dispensation for uddannelseskravet til 
kredsledere og vicekredsledere gældende for 
maksimalt et år. Landsledelsen kan, efter 
ansøgning, give dispensation for 
uddannelseskravet for regionsledere og 
viceregionsledere. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
§ 6. Mobiliseringspligt. 

 
Medlemmer af Beredskabsforbundet kan forpligte 
sig til at stå til rådighed i tilfælde af forøget 
beredskab. Påtager medlemmerne sig en sådan 
forpligtelse, skal de erklære at de ikke i tilfælde af 
forøget beredskab har mødepligt ved forsvaret eller 
ved det statslige eller kommunale 
redningsberedskab eller i øvrigt har opgaver, der 
vil være uforenelige med en rådighedspligt i 
Beredskabsforbundet. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
§ 7. Inhabilitet. 

 
Nærtbeslægtede, ægtefæller eller andre, der er nært 
knyttet til hinanden, kan ikke udpeges eller vælges 
til kredsleder/vicekredsleder og kasserer, 
regionsleder/viceregionsleder og regionskasserer, 
eller til kasserer og revisor. 

 

§ 6. Inhabilitet. 
 

Den som er inhabil, kan ikke udpeges eller vælges 
til eller bestride funktionen som: 
 
1) kredsleder, vicekredsleder, kredskasserer og 
kredsrevisor, samt kredsrevisorsuppleant. 
2) regionsleder, viceregionsleder, regionskasserer, 
regionsrevisor samt regionsrevisorsuppleant. 
 
Som inhabil anses den som er nært beslægtet, 
ægtefælle til eller på anden måde nært knyttet til 
personer, som allerede er omfattet af nr. 1-2. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
§ 8. Beredskabskommissionen. 

 
I kommuner, hvor Beredskabsforbundet bliver 
repræsenteret i beredskabs- kommissionen, 
indtræder kredslederen, såfremt 
Beredskabsforbundet repræsenteres med 1 medlem, 
og både kredsleder og vicekredsleder, såfremt 
Beredskabsforbundet repræsenteres med 2 
medlemmer. 

 
Kredsledelsen kan udpege andre end 
kredslederen/vicekredslederen som medlemmer af 
beredskabskommissionen. 
 

§ 7. Beredskabskommissionen. 
 

I kommunale beredskaber, herunder samordnede 
beredskaber, hvor Beredskabsforbundet bliver 
repræsenteret i beredskabskommissionen eller i 
bestyrelsen for det samordnede beredskab, 
indtræder formanden for koordinationsudvalget 
jævnfør forretningsordenen, medmindre der er 
fastsat andet i de kommunale redningsberedskabers 
styrelsesvedtægter, samordningsaftaler etc. 

 

§ 7. Beredskabskommissionen. 
 
Såfremt formanden for forretningsudvalget er 
forhindret i at deltage i et møde i 
beredskabskommissionen eller i bestyrelsen for det 
samordnede beredskab, eller der er flere pladser i 
bestyrelse eller beredskabskommission udpeges afløser 
eller de nævnte ekstra repræsentanter af regionslederen 
i samråd med kredsen/kredsene.  
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
§ 9. Kredsforbund. 

 
A. Kredsledelse. 

 
1. Det enkelte kredsforbund, som 

skal arbejde i overensstemmelse 
med de retningslinjer 
landsledelsen har fastsat, ledes af 
en kredsleder i samråd med en 
kredsledelse, der har følgende 
sammensætning: 

 
a. Kredsleder. 
b. En eller flere vicekredsledere. 
c. Kasserer. 
d. Indtil 3 valgte 

kredsledelsesmedlemmer. 
e. Indtil 3 udpegede 

kredsledelsesmedlemmer. 
 

2. Når der i kredsen findes flere 
enheder, der har hver sin 
geografiske placering, kan 
landsledelsen beslutte, at der 
udpeges en vicekredsleder fra 
hver af enhederne. Er der flere 
vicekredsledere i en 
forbundskreds, udpeges blandt 
vicekredslederne en 
stedfortræder for kredslederen. 
 

3. Kredslederen udpeger for 2 år 
indtil 3 kredsledelsesmedlemmer 
efter samråd med kredsens 
medlemmer. 
 

4. Kredsledelsen holder møde, når 

§ 8. Kredse. 
 

A. Kredsledelse. 
 

1. Den enkelte kreds, som skal 
arbejde i overensstemmelse 
med de retningslinjer, 
landsledelsen har fastsat, 
ledes af en kredsleder i 
samråd med en kredsledelse, 
der har følgende 
sammensætning: 

 
a. Kredsleder. 
b. En til tre vicekredsledere. 
c. Kasserer. 
d. Indtil tre valgte 

kredsledelsesmedlemmer. 
e. Indtil tre udpegede 

kredsledelsesmedlemmer. 

§ 8. Kredse. 
 

A. Kredsledelse. 
 

1. Er der flere vicekredsledere i en kreds, 
udpeges blandt vicekredslederne en 
stedfortræder for kredslederen. 

 
2. Kredslederen udpeger for to år indtil tre 

kredsledelsesmedlemmer efter samråd med 
kredsens medlemmer.  

 
3. Kredsledelsen holder møde, når kredslederen 

ønsker det, eller mindst halvdelen af 
kredsledelsens medlemmer fremsætter ønske 
herom over for kredslederen. 

 
4. Kredsledelsen kan supplere sig med personer, 

hvis medlemskab kan være af betydning for 
kredsens arbejde. 
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kredslederen ønsker det, eller 
mindst halvdelen af 
kredsledelsens medlemmer 
fremsætter ønske herom over for 
kredslederen. 
 

5. Kredsledelsen kan supplere sig 
med personer, hvis medlemskab 
kan være af betydning for 
kredsforbundets arbejde. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
B. Kredsårsmøde. 

 
1. Kredsens årsmøde består af kredsledelsen – 

herunder eventuelt indsupplerede medlemmer – 
frivillige og personlige medlemmer. 
 

2. Årsmødet indstiller, i samråd med de i punkt 1 
nævnte, kredsleder og vicekredsleder(e). 
 

3. Regionslederen udpeger på årsmødet eller senest 
7 dage efter årsmødet 
kredsleder/vicekredsleder(e) for 2 år ad gangen, 
således at kredslederen afgår i ulige år og 
vicekredslederne i lige år. For kredse med mere 
end 2 vicekredsledere udpeges kredsleder og 2. 
vicekredsleder i ulige år og 1. og 3. 
vicekredsleder i lige år. 
 

4. Årsmødet vælger kasserer, indtil 3 
kredsledelsesmedlemmer, 2 revisorer og 2 
revisorsuppleanter for 2 år ad gangen, dog 
således at de 2 revisorer ikke afgår samtidig. 
Stemmeret og valgbarhed opnås efter 3 
måneders medlemskab. 
 

5. Kredsårsmødet vedrørende foregående 
kalenderår holdes hvert år inden 1. marts. 
Indkaldelsen foretages af kredslederen. 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske 
ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med 
mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes 
drøftet på årsmødet, skal være kredslederen i 
hænde senest 6 dage før årsmødet. Forslag til 
indstillinger og valg omfattes ikke af denne 
bestemmelse. 

B. Kredsårsmøde. 
 

1. Kredsårsmødet vedrørende foregående 
kalenderår holdes hvert år inden 1. marts. 
Indkaldelsen foretages af kredslederen. 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal 
ske ved skriftlig meddelelse til kredsledelsen, 
medlemmerne og regionslederen med mindst 
14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet 
på årsmødet, skal være kredslederen i hænde 
senest seks dage før årsmødet. Forslag til 
indstillinger og valg omfattes ikke af denne 
bestemmelse.  

 
2. Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde 

af landschefen, regionslederen eller 
kredslederen. Når mindst 1/4 af kredsens 
medlemmer - med angivelse af 
forhandlingsemne - fremsætter begæring 
herom, skal kredslederen senest 1 måned efter, 
at begæring er modtaget, indkalde til 
ekstraordinært årsmøde. 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal 
ske ved skriftlig meddelelse til kredsledelsen, 
medlemmerne og regionslederen med mindst 
otte og højst 14 dages varsel. Regionen skal 
underrettes om dagsorden m.v. 

 
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal 
omfatte følgende punkter: 

a. Valg af dirigent. 
b. Beretning om Beredskabsforbundets 

virksomhed. 
c. Forelæggelse af det reviderede 

årsregnskab til godkendelse. 

B. Kredsårsmøde. 
 

1. Kredsens årsmøde består af kredsledelsen – 
herunder eventuelt indsupplerede 
medlemmer – og kredsens medlemmer. 

 
2. Regionslederen leder valg af 

kredsleder/vicekredsleder(e) for to år ad 
gangen, således at kredslederen afgår i ulige 
år og vicekredslederne i lige år. For kredse 
med mere end to vicekredsledere vælges 
kredsleder og 2. vicekredsleder i ulige år og 
1. og 3. vicekredsleder i lige år. 

 
3. Årsmødet vælger i lige år en kasserer. Der 

vælges indtil tre kredsledelsesmedlemmer, 
to revisorer og to revisorsuppleanter for to 
år ad gangen, dog således at de to revisorer 
ikke afgår samtidig. Stemmeret og 
valgbarhed opnås efter tre måneders 
medlemskab. 
 
 
 

4. Såfremt kredsleder/vicekredsleder ikke 
lever op til funktionsbeskrivelserne i 
organisationshåndbogen, kan regionslederen 
afsætte kredsleder/vicekredsleder og 
indkalde til nyvalg i kredsen. 
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Dagsorden for det ordinære årsmøde skal omfatte 
følgende punkter: 

a. Valg af dirigent. 
b. Beretning om Beredskabsforbundets 

virksomhed. 
c. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 

til godkendelse. 
d. Indkomne forslag. 
e. Indstilling af kredsleder eller 

vicekredsleder(e). Regionslederen eller en af 
denne udpeget person leder indstillingen. 

f. Valg af kasserer. 
g. Valg af indtil 3 kredsledelsesmedlemmer. 
h. Valg af revisor. 
i. Valg af revisorsuppleanter. 
j. Eventuelt. 

 
6. Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde af 

landschefen, regionslederen eller kredslederen. 
Når mindst 1/4 af kredsforbundets medlemmer – 
med angivelse af forhandlingsemne – fremsætter 
begæring herom, skal kredslederen senest 1 
måned efter, at begæring er modtaget, indkalde 
til ekstraordinært årsmøde. Indkaldelse med 
angivelse af dagsorden skal ske ved skriftlig 
meddelelse til medlemmerne med mindst 8 og 
højst 14 dages varsel. Regionsforbundet skal 
underrettes om dagsorden m.v. 

 

d. Indkomne forslag. 
e. Valg af kredsleder eller 

vicekredsleder(e). Regionslederen eller 
en af denne udpeget person leder valget. 

f. Valg af kasserer. 
g. Valg af indtil tre 

kredsledelsesmedlemmer. 
h. Valg af revisor. 
i. Valg af revisorsuppleanter. 
j. Eventuelt. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 
2018 

Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 

C. Økonomi.  
 

1. Kredsforbundets midler tilvejebringes ved 
medlemskontingenter, bidrag fra private, 
gennem tilskud fra de lokale myndigheder, 
egenindtjente midler samt ved et årligt tilskud 
fra landsforbundet. 
 

2. Tilskuddet fra landsforbundet tildeles til 
kredsforbundet på grundlag af kredsforbundets 
aktiviteter, og er betinget af, at kredsforbundets 
regnskab viser sammenhæng mellem 
ressourceforbrug og resultater. 
 

3. Kredslederen har ansvaret for, at de midler 
kredsforbundet har til rådighed, anvendes til 
Beredskabsforbundets formål og opgaver i 
overensstemmelse med gældende retningslinjer. 
 

4. Kredsforbundet tegnes af kredslederen og 
kassereren i forening 
 

5. Hvis kredsforbundet nedlægges, overgår 
kredsens midler til regionsforbundet. Ved 
oprettelse af kredsforbund stiller 
regionsforbundet midler til rådighed for kredsen. 

C. Økonomi.  
 

1. Kredsens midler tilvejebringes ved 
medlemskontingenter, bidrag fra private, 
gennem tilskud fra de lokale myndigheder, 
egenindtjente midler samt ved et årligt tilskud 
fra landsledelsen. 
 

2. Tilskuddet fra landsledelsen tildeles til kredsen 
på grundlag af kredsens ansøgning og er 
betinget af, at kredsens regnskab viser 
sammenhæng mellem ressourceforbrug og 
resultater. 

 
3. Kredslederen har ansvaret for, at de midler, 

kredsen har til rådighed, anvendes til 
Beredskabsforbundets formål og opgaver i 
overensstemmelse med gældende 
retningslinjer. 

 
4. Kredsen tegnes af kredslederen og kassereren i 

forening. 
 

5. Hvis kredsen nedlægges, overgår kredsens 
midler til den region, som kredsen hører under. 
Ved oprettelse af kredse stiller den region, som 
kredsen tilhører midler til rådighed for 
kredsen. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
 § 9. Koordinationsudvalg. 

 
A. Formand for koordinationsudvalget. 

1. Formanden for koordinationsudvalget vælges 
blandt alle medlemmer med kontrakt med 
beredskabet og distinktionernes ikke særskilt. 

 

§ 9. Koordinationsudvalg. 
 

1. Der kan fra møde til møde suppleres med 
frivillige, som har særlige kompetencer, hvis 
der måtte være behov herfor i forhold til 
dagsorden og drøftelser. 

 
2. Hvis en kreds eller en region og et beredskab 

er sammenfaldende, så er kreds- eller 
regionsledelsen det samme som 
koordinationsudvalget. 

3. Hvis der er to til fem kredse i et beredskab, 
består koordinationsudvalget af en kredsleder 
og en vicekredsleder fra hver af de enkelte 
kredse. 

4. Hvis der er seks kredse eller mere i et 
beredskab, består koordinationsudvalget af en 
kredsleder fra hver af de enkelte kredse. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
 B. Økonomi. 

 
1. Den enkelte kreds afholder selv økonomi til 

deltagelse i koordinationsudvalgets møder etc. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
§ 10. Regionsforbund. 

 
A. Regionsledelse. 

 
1. Det enkelte regionsforbund, som skal arbejde i 

overensstemmelse med de retningslinjer 
landsledelsen har fastsat, ledes af en regionsleder 
i samråd med en regionsledelse, der har følgende 
sammensætning: 

 
a. Regionsleder. 
b. Viceregionsleder(e) jf. stk. 2. 
c. Kasserer. 
d. Et medlem udpeget af tilsluttede 

organisationer jf. stk. 3. 
e. Indtil 3 valgte regionsledelsesmedlemmer. 
f. Indtil 3 udpegede regionsledelsesmedlemmer. 

 
2.  

a. I hver af regionerne Nordjylland, Midtjylland 
og Sjælland udpeges2 viceregionsledere. Den 
ene er medlem af landsledelsen, mens den 
anden er stedfortræder. 

b. I region Syddanmark udpeges 3 
viceregionsledere: 
• viceregionsleder, som er medlem af 

landsledelsen, udpeges fra det område 
(Fyn eller Jylland), hvorfra 
regionslederen ikke er udpeget. 

• De to øvrige viceregionsledere udpeges 
med hovedvægt på varetagelse af 
uddannelses- og informationsopgaverne 
i hele regionen. 

 
c. I region Hovedstaden udpeges nedennævnte 

§ 10. Regioner. 
 

A. Regionsledelse. 
 

1. Den enkelte region, som skal arbejde i 
overensstemmelse med de retningslinjer 
landsledelsen har fastsat, ledes af en 
regionsleder i samråd med en regionsledelse, 
der har følgende sammensætning: 

 
a. Regionsleder. 
b. Viceregionsleder(e) jævnfør 

forretningsorden. 
c. Kasserer. 
d. Et medlem udpeget af tilsluttede 

organisationer jævnfør 
forretningsordenens stk. 6. 

e. Indtil tre valgte 
regionsledelsesmedlemmer jævnfør 
forretningsordenen. 

f. Indtil tre udpegede 
regionsledelsesmedlemmer 

 
2. I hver af regionerne udpeges en til tre 

viceregionsledere. 

§ 10. Regioner. 
 

A. Regionsledelse. 
 

1. I hver af regionerne udpeges en til tre 
viceregionsledere. Den ene af de en til tre 
viceregionsledere er medlem af 
landsledelsen, mens en af de to andre 
udpeges som stedfortræder. Regionslederen 
informerer landschefen herom senest syv 
dage efter udpegningen. 

 
2. Formændene for koordinationsudvalgene, 

indtræder som de tre valgte 
regionsledelsesmedlemmer  

 
3. Hvis der i regionen er færre end tre 

koordinationsudvalg kan der til øvrige 
pladser vælges mellem alle medlemmer 
som har kontrakt med beredskabet. 

 
4. Hvis der i regionen er flere end tre 

koordinationsudvalg vælges tre af 
formændene som 
regionsledelsesmedlemmer. 

 
5. Landsledelsen kan, efter ansøgning, give 

tilladelse til ændring af antallet af 
viceregionsledere. 
 

6. I region Syddanmark indgår i 
regionsledelsen et medlem udpeget af 
Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund. 

 
7. Regionslederen udpeger for to år indtil tre 
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4 viceregionsledere, hvor- af de 2 er 
medlemmer af landsledelsen. 
Der udpeges 3 viceregionsledere til at 
varetage opgaverne i henholdsvis det 
Storkøbenhavnske område, Nordsjælland og 
på Bornholm. 
I de af de tre områder, hvor regionslederen 
ikke har bopæl, er viceregionslederne 
medlem af landsledelsen. 
Der udpeges en viceregionsleder som 
stedfortræder i landsledelsen for Bornholms 
viceregionsleder eller for regionslederen, 
hvis denne er fra Bornholm. 
 

d. Landsledelsen kan, efter ansøgning, give 
tilladelse til ændring af antallet af 
viceregionsledere. 

 
3. I region Syddanmark indgår i regionsledelsen et 

medlem udpeget af Sønderjysk Frivillige 
Brandværnsforbund. 

4. Regionslederen udpeger for 2 år indtil 3 
regionsledelsesmedlemmer efter samråd med 
regionens medlemmer. 

5. Regionsledelsen holder møde, når regionslederen 
ønsker det, eller mindst halvdelen af 
regionsledelsens medlemmer fremsætter ønske 
herom over for regionslederen. 

6. Regionsledelsen kan supplere sig med personer, 
hvis medlemskab kan være af betydning for 
regionsforbundets arbejde. 

 
 

regionsledelsesmedlemmer efter samråd 
med regionens medlemmer. 

 
8. Regionsledelsen holder møde, når 

regionslederen ønsker det, eller mindst 
halvdelen af regionsledelsens medlemmer 
fremsætter ønske herom over for 
regionslederen. 

 
9. Regionsledelsen kan supplere sig med 

personer, hvis medlemskab kan være af 
betydning for regionens arbejde. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
B. Regionsårsmøde. 

 
1. Regionens årsmøde består af regionsledelsen 

– herunder eventuelt indsupplerede 
medlemmer – kredsledere og vicekredsledere 
i regionens område, samt i region 
Syddanmark hovedbestyrelsen i Sønderjysk 
Frivillige Brandværnsforbund. Personlige 
medlemmer, herunder 1 repræsentant for 
hver af de organisationer, virksomheder og 
institutioner, der er personlige medlemmer, 
samt frivillige med kontrakt med regionen 
kan deltage i regionsårsmødet, men har ikke 
stemmeret. 

 
2. Såfremt enten kredslederen eller en af 

vicekredslederne er forhindret i at deltage 
ved regionsårsmødet, kan kredslederen 
udpege et andet medlem af kredsledelsen til 
at møde i stedet, sådan at kredsen på 
årsmødet repræsenteres af et antal, svarende 
til kredsleder og vicekredsleder(e). 
 

3. Årsmødet indstiller, i samråd med de i punkt 
1 nævnte medlemmer, som har stemmeret, 
regionsleder og viceregionsleder(e). 
 

4. Landschefen udpeger på årsmødet eller 
senest 7 dage efter årsmødet 
regionsleder/viceregionsleder(e) for 2 år ad 
gangen, således at regionsleder afgår i ulige 
år og viceregionslederne afgår i lige år. 
 

B. Regionsårsmøde. 
 

1. Årsmødet vedrørende foregående kalenderår 
holdes hvert år inden 2. april. Indkaldelse 
foretages af regionslederen.  Indkaldelse med 
angivelse af dagsorden skal ske ved skriftlig 
meddelelse til medlemmerne med mindst 14 
dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på 
årsmødet, skal være regionslederen i hænde 
senest seks dage før årsmødet. Forslag til 
indstillinger og valg omfattes ikke af denne 
bestemmelse. 
 

2. Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde 
af landschefen eller regionslederen. 
Når mindst 1/4 af regionsforbundets 
stemmeberettigede medlemmer 
jf. pkt. 1 - med angivelse af forhandlingsemne 
- fremsætter begæring herom, skal 
regionslederen senest en måned efter, at 
begæring er modtaget, indkalde til 
ekstraordinært årsmøde. 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal 
ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne 
jf. pkt. 1 og til landschefen med mindst otte 
og højst 14 dages varsel. Landsledelsen skal 
underrettes om dagsorden m.v. 

 
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal 
omfatte følgende punkter: 

 
a. Valg af dirigent. 
b. Beretning om Beredskabsforbundets 

B. Regionsårsmøde. 
 

1. Regionens årsmøde består af regionsledelsen – 
herunder eventuelt indsupplerede medlemmer 
– kredsledere og vicekredsledere i regionens 
område, samt i region Syddanmark 
hovedbestyrelsen i Sønderjysk Frivillige 
Brandværnsforbund.  

2. Personlige medlemmer, herunder en 
repræsentant for hver af de organisationer, 
virksomheder og institutioner, der er 
personlige medlemmer, samt frivillige med 
kontrakt med regionen kan deltage i 
regionsårsmødet, men har ikke stemmeret. 

 
3. Såfremt enten kredslederen eller en af 

vicekredslederne er forhindret i at deltage ved 
regionsårsmødet, kan kredslederen udpege et 
andet medlem af kredsledelsen til at møde i 
stedet, sådan at kredsen på årsmødet 
repræsenteres af et antal, svarende til 
kredsleder og vicekredsleder(e). 

 
4. Årsmødet indstiller, i samråd med de i stk. 1 

nævnte medlemmer, som har stemmeret, 
regionsleder og viceregionsleder(e). 

 
5. Landschefen udpeger på årsmødet eller senest 

syv dage efter årsmødet egnet/egnede 
regionsleder/viceregionsleder(e) for to år ad 
gangen, således at regionsleder afgår i ulige år 
og viceregionslederne afgår i lige år. 

 
6. Årsmødet vælger i lige år en kasserer. Der 
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5. Årsmødet vælger kasserer, indtil 3 
regionsledelsesmedlemmer, 2 revisorer og 2 
revisorsuppleanter for 2 år ad gangen, dog 
således at de 2 revisorer ikke afgår samtidig. 
 

6. Årsmødet vedrørende foregående kalenderår 
holdes hvert år inden april. Indkaldelse 
foretages af regionslederen. Indkaldelse med 
angivelse af dagsorden skal ske ved skriftlig 
meddelelse til medlemmerne med mindst 14 
dages varsel. Forslag, der ønskes drøftet på 
årsmødet, skal være regionslederen i hænde 
senest 6 dage før årsmødet. Forslag til 
indstillinger og valg omfattes ikke af denne 
bestemmelse. 

 
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal 
omfatte følgende punkter: 

 
a. Valg af dirigent. 
b. Beretning om Beredskabsforbundets 

virksomhed. 
c. Forelæggelse af det reviderede 

årsregnskab til godkendelse. 
d. Indkomne forslag. 
e. Indstilling af regionsleder eller 

viceregionsleder(e). Landschefen 
eller dennes stedfortræder leder 
indstillingen. 

f. Valg af kasserer. 
g. Valg af indtil 3 

regionsledelsesmedlemmer. 
h. Valg af revisorer. 
i. Valg af revisorsuppleanter. 
j. Eventuelt. 

 

virksomhed. 
c. Forelæggelse af det reviderede 

årsregnskab til godkendelse. 
d. Indkomne forslag. 
e. Indstilling af regionsleder eller 

viceregionsleder(e). Landschefen eller 
dennes stedfortræder leder 
indstillingen. 

f. Valg af kasserer. 
g. Valg af indtil tre 

regionsledelsesmedlemmer. 
h. Valg af revisorer. 
i. Valg af revisorsuppleanter. 
j. Eventuelt. 

vælges indtil tre regionsledelsesmedlemmer, 
to revisorer og to revisorsuppleanter for to år 
ad gangen, dog således at de to revisorer ikke 
afgår samtidig. 
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7. Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde 
af landschefen eller regionslederen. 

 
Når mindst 1/4 af regionsforbundets 
stemmeberettigede medlemmer jf. stk. 1 – 
med angivelse af forhandlingsemne – 
fremsætter begæring herom, skal 
regionslederen senest 1 måned efter, at 
begæring er modtaget indkalde til 
ekstraordinært årsmøde. 
 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal 
ske ved skriftlig meddelelse til medlemmerne 
med mindst 8 og højst 14 dages varsel. 
Landsforbundet skal underrettes om 
dagsorden m.v. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
C. Økonomi. 

 
1. Regionsforbundets midler tilvejebringes ved 

medlemskontingenter og bidrag fra private, 
gennem tilskud fra myndigheder samt ved et 
årligt tilskud fra landsforbundet. 
 

2. Tilskuddet fra landsforbundet tildeles til 
regionsforbundet på grundlag af 
regionsforbundets aktiviteter, og er betinget 
af, at regionsforbundets regnskab viser 
sammenhæng mellem ressourceforbrug og 
resultater. 
 

3. Regionslederen har ansvaret for, at de midler 
regionsforbundet har til rådighed, anvendes 
til Beredskabsforbundets formål og opgaver i 
overensstemmelse med gældende 
retningslinjer. 
 

4. Regionen tegnes af regionslederen og 
kassereren i forening 
 

5. Hvis regionsforbundet nedlægges, overgår 
regionens midler til landsforbundet. Ved 
oprettelse af regionsforbund stiller 
landsforbundet midler til rådighed for 
regionen. 

 

C. Økonomi. 
  

1. Regionernes midler tilvejebringes ved 
medlemskontingenter og bidrag fra private, 
gennem tilskud fra myndigheder samt ved et 
årligt tilskud fra landsledelsen. 

 
2. Tilskuddet tildeles af landsledelsen til 

regionerne på grundlag af regionernes 
ansøgninger og er betinget af, at regionens 
regnskab viser sammenhæng mellem 
ressourceforbrug og resultater. 

 
3. Regionslederen har ansvaret for, at de midler, 

regionen har til rådighed, anvendes til 
Beredskabsforbundets formål og opgaver i 
overensstemmelse med gældende 
retningslinjer. 

 
4. Regionen tegnes af regionslederen og 

regionskassereren i forening. 
 
 

5. Hvis regionen nedlægges, overgår regionens 
midler til landsledelsen. Ved oprettelse af 
regioner stiller landsledelsen midler til 
rådighed for regionen. 
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Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018 Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019 Forslag til forretningsorden 
 
§ 11. Landsforbundet. 

 
A. Landsledelse. 

 
1. Landsledelsen, der er ansvarlig for opfyldelse 

af Beredskabsforbundets formål og 
gennemførelse af Beredskabsforbundets 
opgaver, har følgende sammensætning: 

 
a. Præsidiet. 

 
b. Regionslederen og 2 viceregionsledere fra 

region Hovedstaden. 
 

c. Regionslederen og 1 viceregionsleder fra hver 
af regionerne Sjælland, Syddanmark, 
Midtjylland og Nordjylland. 
 

d. Et medlem udpeget af Sønderjysk Frivillige 
Brandværnsforbund og godkendt af 
landsledelsen. 

 
2. Såfremt et regionalt medlem af landsledelsen 

er forhindret i at deltage ved et 
landsledelsesmøde, møder en viceregionsleder 
i regionen, der ikke er medlem af 
landsledelsen, som stedfortræder. 

 
 

3. Præsidenten leder landsledelsens møder. 
 

4. Landsledelsen fastlægger retningslinjer for 
Beredskabsforbundets virksomhed. 
Landsledelsen kan pålægge en kreds eller en 

 
§ 11. Landsledelsen. 
 

A. Landsledelse. 
 

1. Landsledelsen, der er ansvarlig for opfyldelse af 
Beredskabsforbundets formål og gennemførelse af 
Beredskabsforbundets opgaver, har følgende 
sammensætning: 

 
a. Præsidiet. 

 
b. Regionslederen og en viceregionsleder fra hver 

af regionerne. Regionslederen meddeler 
landssekretariatet, hvem af viceregionslederne, 
der skal være medlem af Landsledelsen. 

 
c. Et medlem udpeget af Sønderjysk Frivillige 

Brandværnsforbund og godkendt af 
landsledelsen. 

 
d. Beredskabsforbundets direktør deltager i 

møderne i Landsledelsen, men har ikke 
stemmeret. 

 
2. Såfremt et regionalt medlem af landsledelsen er 

forhindret i at deltage ved et landsledelsesmøde, 
møder en viceregionsleder i regionen, der ikke er 
medlem af landsledelsen, som stedfortræder. 

 
3. Præsidenten leder landsledelsens møder. 

 
4. Landsledelsen fastlægger retningslinjer for 

Beredskabsforbundets virksomhed. Landsledelsen 
kan pålægge en kreds eller en region at 
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region at efterkomme landsledelsens 
beslutning i en konkret sag. 
 

5. Landsledelsen opretter kredsforbund og 
bestemmer disses antal og område under 
fornøden hensyntagen til de af 
myndighederne fastsatte tekniske 
afgrænsninger. Landsledelsen ophæver, 
sammenlægger eller deler bestående 
kredsforbund eller ændrer områderne for 
disse. 
 

6. Landsledelsen kan afvise eller ekskludere 
medlemmer herunder organisationer, 
virksomheder og institutioner som 
medlemmer af forbundet. Den afviste eller 
ekskluderede har ret til at indanke afgørelsen 
for landsrådet, hvis afgørelse er endelig. 
 

7. Landsledelsen indstiller valg af præsident til 
landsrådet. 
 

8. Landsledelsen indstiller landschef og 2 
vicelandschefer. Præsidenten udpeger disse 
for 2 år ad gangen således, at landschefen 
afgår i ulige år og vicelandscheferne afgår i 
lige år. Forsvarsministeriet orienteres om 
udpegning af landschef og vicelandschefer. 
 

9. Landsledelsen holder normalt møde en gang i 
kvartalet. I øvrigt holder landsledelsen møde 
efter præsidentens bestemmelse, eller når 
mindst 1/4 af landsledelsens medlemmer 
fremsætter skriftlig begæring herom med 
angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte 
tilfælde skal præsidenten senest 1 uge efter, 
at begæring er modtaget, indkalde til det 
ekstraordinære landsledelsesmøde. 

efterkomme landsledelsens beslutning i en 
konkret sag. 

 
5. Landsledelsen opretter kredse og bestemmer 

disses antal og område. Landsledelsen ophæver, 
sammenlægger eller deler bestående kredse eller 
ændrer områderne for disse. 
 

6. Landsledelsen kan afvise eller ekskludere 
medlemmer, herunder organisationer, 
virksomheder og institutioner, som medlemmer af 
forbundet. Den afviste eller ekskluderede har ret 
til at indanke afgørelsen for landsrådet, hvis 
afgørelse er endelig. 
 

7. Landsledelsen indstiller valg af præsident til 
landsrådet. 
 

8. Landsledelsen indstiller landschef og mindst en 
og maksimalt tre vicelandschefer. Præsidenten 
udpeger disse for to år ad gangen således, at 
landschefen afgår i ulige år og vicelandscheferne 
afgår i lige år. Forsvarsministeriet orienteres om 
udpegning af landschef og vicelandschefer. 
 

9. Landsledelsen holder normalt møde en gang i 
kvartalet. I øvrigt holder landsledelsen møde efter 
præsidentens bestemmelse, eller når mindst 1/4 af 
landsledelsens medlemmer fremsætter skriftlig 
begæring herom med angivelse af 
forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal 
præsidenten senest 1 uge efter, at begæring er 
modtaget, indkalde til det ekstraordinære 
landsledelsesmøde. 

 
Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 8 
og højst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse 
til medlemmerne 
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Indkaldelse med dagsorden skal ske med 
mindst 8 og højst 14 dages varsel ved 
skriftlig meddelelse til medlemmerne. 
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B. Præsidium. 
 

1. Præsidiet, der arbejder under ansvar over for 
landsledelsen, har følgende sammensætning: 

 
a. Præsidenten 
b. Landschefen 
c. 2 vicelandschefer 
d. Landsforbundets sekretariatschef er 

sekretær for præsidiet. 
 

2. Præsidiet ledes af præsidenten. 
 

3. Præsidiet holder møde efter behov. 
 

4. Præsidiet træffer beslutninger under ansvar over 
for landsledelsen. 

 
 
 

 
B. Præsidium. 

 
1. Præsidiet, der arbejder under ansvar over for 

landsledelsen, har følgende sammensætning: 
 
a. Præsidenten 
b. Landschefen 
c. vicelandschef(er) 
d. Beredskabsforbundets direktør deltager i 

møderne i præsidiet, men har ikke stemmeret.  
 

2. Præsidiet ledes af præsidenten. I præsidentens 
fravær ledes præsidiet af landschefen. 

 
3. Præsidiet holder møde efter behov. 

 
4. Præsidiet træffer beslutninger under ansvar over 

for landsledelsen. 
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C. Landssekretariat. 

 
1. Landssekretariatet ledes af sekretariatschefen for 

Beredskabsforbundet. 
 

2. Sekretariatschefen ansættes af præsidiet i samråd 
med landsledelsen. 

 

C. Landssekretariat. 
 

1. Landssekretariatet ledes af direktøren for 
Beredskabsforbundet. 
 

2. Direktøren ansættes af præsidiet i samråd med 
landsledelsen. 
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D. Landsråd. 
 

1. Landsrådet, der er Beredskabsforbundets 
øverste myndighed, har følgende 
sammensætning: 

 
a. Præsidiet. 
b. Regionslederne og viceregionslederne. 
c. Kredslederne og vicekredslederne. 
d. Hovedbestyrelsen for, samt op til 20 

medlemmer af, Sønderjysk Frivillige 
Brandværnsforbund. 

e. 1 repræsentant for hver af de tilsluttede lokale 
foreninger, som landsledelsen har godkendt, 
udpeget af foreningen. 

f. 1 repræsentant for hver af de tilsluttede 
landsorganisationer, virksom- heder og 
institutioner af landsomfattende karakter 
udpeget af disse. 

 
2. Såfremt regionsleder eller viceregionsledere er 

forhindret i at deltage ved landsrådsmødet, kan 
regionsledelsen udpege andre medlemmer af 
regionsledelsen til i stedet at repræsentere 
regionen. 

 
Såfremt kredsleder eller vicekredsledere er 
forhindret i at deltage ved landsrådsmødet, kan 
kredsledelsen udpege andre medlemmer af 
kredsledelsen til i stedet at repræsentere 
kredsen. 

 
3. Landsrådet ledes af præsidenten. 

 
4. Landsrådet vælger præsident for en 2-årig 

periode. Valget, der skal godkendes af 

 
D. Landsråd. 

 
1. Landsrådet, der er Beredskabsforbundets 

øverste myndighed, har følgende 
sammensætning: 

 
a. Præsidiet. 
b. Regionslederne og viceregionslederne. 
c. Kredslederne og vicekredslederne. 
d. Hovedbestyrelsen for, samt op til 20 

medlemmer af, Sønderjysk Frivillige 
Brandværnsforbund. 

e. En repræsentant for hver af de tilsluttede 
lokale foreninger, som landsledelsen har 
godkendt, udpeget af foreningen. 

f. En repræsentant for hver af de tilsluttede 
landsorganisationer, virksomheder og 
institutioner af landsomfattende karakter, 
udpeget af disse. 

 
2. Såfremt regionsleder eller viceregionsledere er 

forhindret i at deltage ved landsrådsmødet, kan 
regionsledelsen udpege andre medlemmer af 
regionsledelsen til i stedet at repræsentere 
regionen. 

 
Såfremt kredsleder eller vicekredsledere er 
forhindret i at deltage ved landsrådsmødet, kan 
kredsledelsen udpege andre medlemmer af 
kredsledelsen til i stedet at repræsentere 
kredsen. 
 

3. Landsrådet ledes af præsidenten. 
 

4. Landsrådet vælger præsident for en toårig 
periode. Valget, der skal godkendes af 
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Forsvarsministeriet, sker efter indstilling fra 
landsledelsen. 
 
Såfremt præsidenten i en valgperiode ikke er i 
stand til fortsat at beklæde posten, kan 
landsledelsen konstituere andre personer frem 
til næste ordinære landsrådsmøde. 
 

5. Landsrådets møde kan overværes af 
repræsentanter fra ministerierne, de i 
Folketinget repræsenterede politiske partier, 
Beredskabsstyrelsen, samt øvrige efter 
landsledelsens beslutning. 
 

6. Landsrådsmøde vedrørende foregående 
kalenderår holdes hvert år inden udgangen af 
juni måned. Indkaldelse hertil foretages af 
Beredskabs- forbundets præsident. Indkaldelse 
med dagsorden skal ske med skriftlig 
meddelelse til medlemmerne med mindst 1 
måneds varsel. Forslag, der ønskes drøftet på 
det ordinære landsrådsmøde, skal være 
præsidenten i hænde senest 20 dage før dette. 
Indkomne forslag skal tilstilles medlemmerne 
10 dage før mødet. Forslag til valg omfattes 
ikke af denne bestemmelse. 

 
Dagsorden for det ordinære landsrådsmøde 
skal omfatte følgende punkter: 

 
a. Valg af dirigent. 
b. Beretning om Beredskabsforbundets 

virksomhed. 
c. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til 

godkendelse. 
d. Indkomne forslag. 
e. Valg af præsident. 
f. Eventuelt. 

Forsvarsministeriet, sker efter indstilling fra 
landsledelsen. 

 
Såfremt præsidenten i en valgperiode ikke er i 
stand til fortsat at beklæde posten, kan 
landsledelsen konstituere andre personer frem 
til næste ordinære landsrådsmøde. 
 
Præsidenten kan vælges blandt personer, der 
ikke forinden valget er medlem af 
Beredskabsforbundet. 
 

5. Landsrådets møde kan overværes af 
repræsentanter fra ministerierne, de i 
Folketinget repræsenterede politiske partier, 
Beredskabsstyrelsen, samt øvrige efter 
landsledelsens beslutning. 
 

6. Landsrådsmøde vedrørende foregående 
kalenderår holdes hvert år inden udgangen af 
juni måned. Indkaldelse hertil foretages af 
Beredskabsforbundets præsident. Indkaldelse 
med dagsorden skal ske med skriftlig 
meddelelse til medlemmerne jf. pkt. 1 med 
mindst 1 måneds varsel. Forslag, der ønskes 
behandlet på det ordinære landsrådsmøde, skal 
være præsidenten i hænde senest 20 dage før 
dette. Indkomne forslag skal tilstilles 
medlemmerne 10 dage før mødet. Forslag til 
valg omfattes ikke af denne bestemmelse.  
 

Dagsorden for det ordinære landsrådsmøde skal 
omfatte følgende punkter: 

 
a. Valg af dirigent. 
b. Beretning om Beredskabsforbundets 

virksomhed. 
 



Vedtægter for Beredskabsforbundet, juni 2018  Forslag til nye vedtægter, 9. maj 2019  Forslag til forretningsorden 
 

 

30 

 
g. Præsidenten kan vælges blandt personer, der 

ikke forinden valget er medlem af 
Beredskabsforbundet. 

 
7. Landsforbundets regnskaber revideres af 

Rigsrevisionen. 
 

8. Der kan indkaldes til ekstraordinært 
landsrådsmøde af præsidenten. Når 
landsledelsens flertal eller mindst 1/10 af 
landsrådets medlemmer fremsætter skriftlig 
begæring herom med angivelse af emner til 
drøftelse, skal præsidenten senest 1 måned 
efter, at begæring er modtaget, indkalde til 
ekstraordinært landsrådsmøde. 
 
Indkaldelse med dagsorden skal ske med 
mindst 2 og højst 3 ugers varsel ved skriftlig 
meddelelse til medlemmerne. 
 

9. Alle landsrådets beslutninger træffes ved 
almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 12 
(Beredskabsforbundets opløsning), og § 13 
(Ændring af vedtægter). 
 

 

c. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til 
godkendelse. 

d. Indkomne forslag. 
e. Valg af præsident. 
f. Eventuelt. 

 
7. Landsledelsens regnskaber revideres af 

statsautoriseret revisor. 
 

8. Der kan indkaldes til ekstraordinært 
landsrådsmøde af præsidenten. 
Når landsledelsens flertal eller mindst 1/10 af 
landsrådets medlemmer fremsætter skriftlig 
begæring herom med angivelse af emner til 
behandling, skal præsidenten senest en måned 
efter, at begæring er modtaget, indkalde til 
ekstraordinært landsrådsmøde. 
 
Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 
to og højst tre ugers varsel ved skriftlig 
meddelelse til medlemmerne. 

 
9. Alle landsrådets beslutninger træffes ved 

almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 12 
(Beredskabsforbundets opløsning), og § 13 
(Ændring af vedtægter). 
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§ 12. Beredskabsforbundets opløsning. 

 
1. Beslutning om opløsning af 

Beredskabsforbundet kan kun træffes på et 
ordinært landsrådsmøde. Mindst 1 måned før 
mødets afholdelse skal præsidenten sende 
landsrådets medlemmer det motiverede forslag 
om opløsning. Til vedtagelse heraf kræves 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 
2. Såfremt forbundets opløsning vedtages, træffer 

præsidiet beslutning om den eventuelle 
formues anvendelse til formål, der er i 
overensstemmelse med Beredskabsforbundets 
formål. 

 

§ 12. Beredskabsforbundets opløsning. 
 

1. Beslutning om opløsning af 
Beredskabsforbundet kan kun træffes på to på 
hinanden følgende landsrådsmøder. Mindst 1 
måned før mødets afholdelse skal præsidenten 
sende landsrådets medlemmer jf. §11, stk. 1 det 
motiverede forslag om opløsning. Til vedtagelse 
heraf kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 
2. Såfremt forbundets opløsning vedtages, træffer 

præsidiet beslutning om den eventuelle formues 
anvendelse til formål, der er i overensstemmelse 
med Beredskabsforbundets formål. 
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§ 13. Ændring af vedtægter. 
 
Beslutning om ændringer i disse vedtægter kan tages på 
et landsrådsmøde. Til vedtagelse heraf kræves mindst 
2/3 af de afgivne stemmer. 
Ændringer har først gyldighed, når de er godkendt af 
Beredskabsstyrelsen. 

 

§ 13. Ændring af vedtægter. 
 
Beslutning om ændringer i disse vedtægter kan tages på 
et landsrådsmøde. Til vedtagelse heraf kræves mindst 
2/3 af de afgivne stemmer. Ændringer af vedtægterne 
har først gyldighed, når de er godkendt af 
Forsvarsministeriet. 

 

§ 13. Ændring af forretningsorden 
 
Beslutning om ændringer i denne forretningsorden kan 
tages på et landsledelsesmøde. 
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§ 14. Ikrafttræden. 
 
 

 
§ 14. Ikrafttræden. 

 
§ 14. Ikrafttræden. 
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