
 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling den 7. september 2021 kl. 10 

Hos Kirsten Skotte Hansen, Islands Brygge 11,2.th., 2300 København S - Tilstede: Alice Faber, Hans 

Ole Herbst, Henriette Wiberg Danielsen, Claus Riis, Lise Seisbøll Mikkelsen, Kirsten skotte Hansen, 

Maj Ribergård.  

 

Da vedtægtsændringer ifølge vedtægten kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på en 

generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, kræver endelig 

godkendelse af forslaget til vedtægtsændring, at det yderligere godkendes på en ekstraordinær gene- 

ralforsamling – med mindst 2/3 flertal blandt de repræsenterede – der skal indkaldes med mindst 14 

dages varsel. Derfor indkaldes til denne ekstraordinære generalforsamling. 

 

 

1     Nedlæggelse af Tegnerforbundets Fond 

 

Bestyrelsen havde fremsat forslag om nedlæggelse af Tegnerforbundets Fond, som i mange år ikke 

har opfyldt sit formål. Fondet har ikke status af en fond i fondslovgivningens forstand, idet det ikke er 

en selvstændig juridisk person med egne rettigheder og pligter, men derimod gennem årene er blevet 

betragtet som en særskilt konto tilhørende Tegnerforbundet, om end fondet er undergivet visse særlige 

bestemmelser vedrørende dets formål og anvendelse. Tegnerforbundets Fond er således oprindelig 

etableret som en understøttelses- og begravelseskasse for foreningens medlemmer. 

 
Da fondets formål efterhånden dækkes af den sociale lovgivning, da fondets midler er små, og da der 

ikke er sket uddeling fra fondet gennem mange år – hvilket afspejles af at fondets formue har været 

på samme niveau i en lang årrække – indstillede bestyrelsen at fondet nedlægges. Forslaget udgør i 

øvrigt en del af et forslag om andre justeringer af Tegnerforbundets vedtægter, jfr. punkt 8. 

 
Forslaget om nedlæggelse af Tegnerforbundets Fond blev enstemmigt vedtaget den 15.juni 

2021 på den ordinære generalforsamling. 

 

Beslutning 7.09.21: Vedtaget 



 

 
2.       Vedtægtsændring 

 

Bestyrelsen havde sammen med indkaldelse og dagsorden udsendt forslag til reviderede vedtægter. 

De foreslåede ændringer består hovedsagelig i en sproglig og redaktionel modernisering af 

vedtægterne, samt i at bestemmelserne om Tegnerforbundets Fond (§ 11 A) udgår i kraft af 

beslutningen om dettes nedlæggelse (jfr. punkt 7), at bestemmelserne i de hidtidige vedtægters § 

11.c.- d. sløjfes, og at § 11 B om Tegnerforbundets Fond for Copy-Dan Midler sløjfes, men erstattes 

af en ny § 12 vedrø- rende ”Kulturelle Midler fra VISDA”, idet de fremtidige regler om Kulturelle Midler 

fra VISDA også omfatter hvad der er i behold af Copy-Dan Midler fra tidligere år. 

Vedtægtsændringer er vedhæftet. 

 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling 15.06.21. 
 
Beslutning 7.09.21: Vedtaget 

 

       3.       Evt. Intet. 

 

       Alice Faber formand 

        

 

 


