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VEDTÆGTER
for
DE DANSKE FORSVARSBRODERSELSKABER

_______________________________________________

Navn og motto
§ 1. De Danske Forsvarsbroderselskaber (forkortet DFB eller D.F.B.) er stiftet den 15.
juli 1905 og har følgende motto: »Med Gud for Konge og Fædreland«.
Stk. 2. De Danske Forsvarsbroderselskabers hjemstedsadresse er Landssekretærens
adresse. Landssekretæren drager omsorg for nødvendige adresseregistreringer.
Formål
§ 2. De Danske Forsvarsbroderselskabers formål er at:
- virke som et fællesskab for de tilsluttede selskaber, således at større opgaver kan
løses på tilfredsstillende måde,
- virke for, at de enkelte tilsluttede selskaber udfører deres daglige drift i overensstemmelse med de kriterier, som kendetegner forsvarsbrodersagen,
- at medvirke i støtten og hjælpen til udsendt personel og veteraner samt deres pårørende, primært tilskadekomne personer i forbindelse med Danmarks internationale
engagement i udlandet,
- virke til oplysning og udbredelse af kendskabet til forsvarsbrodersagen og dermed
skabe de nødvendige rammer for medlemstilgang til selskaberne,
- virke for oprettelse af nye selskaber,
- virke for større forståelse og samarbejde med ligesindede organisationer.
Medlemskab
§ 3. Forsvarsbrodersagen er kendetegnet ved selskaber, der giver udtryk for viljen til
at medvirke til:
-

at bevare Danmarks demokratiske styreform og kongehuset,
bevarelse af forsvarsviljen og støtten til danskere udsendt i internationale opgaver,
vedligeholdelse af den nationale holdning og fastholde danske værdier,
værne om Dannebrog,
bevare vore nationale mindesmærker,
støtte og hjælp til udsendt personel og veteraner samt deres pårørende, primært
tilskadekomne personer i forbindelse med Danmarks internationale engagement i
udlandet.

DE DANSKE FORSVARSBRODERSELSKABER
Stiftet 15. juli 1905 · Protektor: H.M. Dronningen

De Danske Forsvarsbroderselskaber er medlem af
Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd
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Stk. 2. Som medlemmer af De Danske Forsvarsbroderselskaber kan optages ethvert
dansk forsvarsbroderselskab, der i sine vedtægter forpligter sig til at medvirke til de ovenstående formål.
Stk. 3. Som medlemmer i forsvarsbroderselskaberne kan optages danske statsborgere
– kvinder som mænd - der efter de enkelte selskabers suveræne vurdering har den rette
holdning og forsvarsbroderånd.
Ledelse
§ 4. De Danske Forsvarsbroderselskabers ledelse udgøres af
Landsmødet
Landsmødet er selskabernes øverste myndighed i fælles anliggender, og ethvert selskab skal følge beslutninger vedtaget af Landsmødet.
Landsmødet udgøres af er de stemmeberettigede fra selskaberne samt Landsbestyrelsen.
Øvrige brødre fra selskaberne har ret til at overvære Landsmødet uden stemmeret.
2. Landsbestyrelsen
Landsbestyrelsen består af kredsformændene og præsidenten. Landsbestyrelsen har
den overordnede ledelse i fælles anliggender.
3. Forretningsudvalget
Forretningsudvalget består af Præsidenten og de to vicepræsidenter.
4. Udvalg
Landsbestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov.

1.

Landsmødet
ORDINÆRT LANDSMØDE
§ 5. De Danske Forsvarsbroderselskaber afholder et årligt ordinært landsmøde, normalt
i september. Mødetid og sted fastlægges af Landsbestyrelsen.
MØDETS INDLEDNING
Stk. 2. Landsmødet indledes med at fanerne føres ind, der udbringes et nifoldigt leve
for vores høje protektor Regenten, efterfulgt af kongesangen (første vers), eventuelle telegrammer og hilsner læses op – medlemmer der er gået til »Ryes Brigade« mindes med
1 minuts stilhed.
DAGSORDEN
Stk. 3. Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2. Konstatering af antal stemmeberettigede.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Landsbestyrelsen giver en mundtlig beretning siden sidste Landsmøde.
Landsbestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab i hovedtal til orientering.
Landsbestyrelsen fremlægger forslag til kontingent til godkendelse.
Landsbestyrelsen fremlægger budget for det kommende regnskabsår til godkendelse samt budgetoverslag for de efterfølgende 2 år til orientering.
Behandling af forslag.
Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant.
Eventuelt.

MØDETS AFSLUTNING
Stk. 4. Landsmødet afsluttes med Forsvarsbrødrenes sang, fanerne føres ud og Landsmødet er slut.
MØDEINDKALDELSE
Stk. 5. Landsmødet indkaldes af Landsbestyrelsen med mindst 2 måneders varsel elektronisk til selskaberne via kredsformændene. Sammen med indkaldelsen fremsendes
Landsbestyrelsens skriftlige beretning samt det reviderede årsregnskab og forslag til budget.
FORSLAG
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære Landsmøde, skal være indsendt
til Landsbestyrelsen senest en måned før mødet. Forslag, skal af Landsbestyrelsen sendes
elektronisk til selskaberne i deres fulde ordlyd senest 14 dage før mødet.
REPRÆSENTATION 1)
Stk. 7. Selskaberne har ret til repræsentation på Landsmødet med 1 stemme per påbegyndt 50 medlemmer i selskabet. For medlemmer derudover får selskaberne tildelt yderligere 1 stemme for hver påbegyndt 100 medlemmer. Herudover har hvert medlem af
Landsbestyrelsen 1 stemme.
FULDMAGT 2)
Stk. 8. Selskaberne kan forud for Landsmødet afgive fuldmagter til et andet selskab
eller en kredsformand. Fuldmagterne skal være afleveret forud for Landsmødets påbegyndelse.
INDBERETNING
Stk. 9. Indberetning fra selskaberne af antal medlemmer i selskaberne skal ske per 1.
januar til Landssekretæren.
1
2

)
)

Ændret på Landsmødet den 16. september 2017.
Ændret på Landsmødet den 16. september 2017.
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DIRIGENTEN
Stk. 10. Landsmødet ledes af den valgte dirigent, der afgør alle formelle spørgsmål om
behandlingsmåde, stemmeafgivning samt offentliggørelse af resultaterne.
AFSTEMNINGER
Stk. 11. Alle sager, med mindre andet er bestemt, afgøres ved almindelig flertal via
håndsoprækning. Såfremt dirigenten eller mindst 15 stemmeberettigede fremsætter ønske
om skriftlig afstemning, skal dette finde sted.
REFERAT
Stk. 12. Der tages referat af Landsmødet og dets beslutninger. Referatet underskrives
af dirigenten og sendes elektronisk til selskaberne senest 1 måned efter mødet.
ÆRESPRÆSIDENT
Stk. 13. Landsmødet kan udnævne en Ærespræsident. Forslag til et sådant valg kan
stilles på et Landsmøde af Landsbestyrelsen eller gennem denne af et selskab og vedtages
med 5/6 flertal.
ÆRESMEDLEMMER
Stk. 14. Landsbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af De Danske Forsvarsbroderselskaber. Forslag til et sådant valg kan stilles af Præsidenten eller af en kreds via
kredsformanden. Vedtagelse i Landsbestyrelsen sker med 2/3 flertal.
Ekstraordinært Landsmøde
§ 6. Ekstraordinært Landsmøde kan indkaldes af Landsbestyrelsen, når det er nødvendigt med et varsel på mindst 14 dage.
Stk. 2. Landsbestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært Landsmøde, når mindst 1/3 af
selskaberne ved skriftlig og motiveret henvendelse til Landsbestyrelsen ønsker det.
Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinært Landsmøde skal finde sted senest en måned efter
ønsket er modtaget af Landsbestyrelsen.

Landsbestyrelsen
§ 7. Landsbestyrelsen vælger en præsident og 2 vicepræsidenter for en periode på 3
år.
Stk. 2. I de årstal, som er delelige med tre, vælges præsidenten før Landsmødet. Året
efter vælges - ligeledes før Landsmødet - vicepræsident øst, og året efter igen på samme
vis vicepræsident vest.
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Stk. 3. Præsidenten skal være medlem af et forsvarsbroderselskab.
Stk. 4. De to vicepræsidenter vælges blandt Landsbestyrelsens medlemmer henholdsvis
øst og vest for Storebælt.
Stk. 5. Landsbestyrelsen antager en Landssekretær og en Landskasserer. Landssekretæren varetager sekretariatsopgaverne, og Landskassereren varetager de regnskabsmæssige opgaver. Forretningsudvalget fastlægger deres opgaver i en funktionsbeskrivelse og
fastsætter honorar.
Stk. 6. De Danske Forsvarsbroderselskaber tegnes af Præsidenten og i dennes fravær
af enten vicepræsident vest eller øst eller begge i forening.
Stk. 7. I relation til regnskabsmæssige dispositioner og over for bankforbindelser, registreringsmyndigheder og lignende har Landssekretæren og Landskassereren hver for sig
prokura til at disponere og tegne De Danske Forsvarsbroderselskaber. Prokuraerklæring
afgives af Præsidenten ved ansættelse af henholdsvis en landssekretær og en landskasserer. Det nærmere indhold af denne prokura kan fastlægges af Landsbestyrelsen i en forretningsorden, jf. stk. 8.
Stk. 8. Landsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte udvalg
til løsning af særlige opgaver. Landsbestyrelsen afholder normalt 2 møder om året eller på
begæring af Præsidenten eller et flertal af bestyrelsen.
Stk. 9. Landsbestyrelsen er overfor Landsmødet ansvarlig for alle aktiver, likvid kapital,
værdipapirer og indestående.
Stk. 10. Landsbestyrelsen forvalter eksisterende fonde i det omfang, at fundatserne har
bestemmelser herom.
Stk. 11. På Landsbestyrelsesmøderne afgøres sagerne normalt ved almindeligt flertal.
Personvalg foretages altid skriftligt.
Stk. 12. Bestemmelser omkring Forsvarsbrødrenes Æreskors og Forsvarsbrødrenes Fortjenstmedalje fastlægges af Landsbestyrelsen.
Kredsene
§ 8. Selskaberne er organiseret i kredse, hvis grænser er godkendt på Landsmødet.
Stk. 2. Kredsene har egne vedtægter, der skal være i overensstemmelse med § 2. Disse
skal altid foreligge hos Landsbestyrelsen i en opdateret udgave.
Stk. 3. Kredsene vælger selv deres ledelse og meddeler Landsbestyrelsen, hvem der er
formand, næstformand, kasserer og skydeudvalgsformand.
Stk. 4. Kredsmøde afholdes ordinært en gang årligt.
Stk. 5. Kredsmødeforsamlingen består af repræsentanter fra kredsens selskaber efter
kredsens beslutning. Referat fra det årlige Kredsmøde inklusiv Formandens beretning indsendes til Landsbestyrelsen.
Stk. 6. De tilknyttede selskabers vedtægter skal altid foreligge hos kredsformanden i en
opdateret udgave.
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Selskaberne
§ 9. De tilsluttede selskabers vedtægter skal være i overensstemmelse med §§ 2 og 3.
Stk. 2. Landsbestyrelsen kan i »Administrative bestemmelser« udarbejde retningslinjer
for de administrative forretningsgange for relationerne mellem De Danske Forsvarsbroderselskaber og selskaberne.
Regnskab og revision
§ 10. De Danske Forsvarsbroderselskabers regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Landskassereren aflægger hvert år på et landsbestyrelsesmøde regnskab over
De Danske Forsvarsbroderselskabers indtægter og udgifter i det forløbne år samt udarbejder en status.
Stk. 3. De Danske Forsvarsbroderselskabers regnskab revideres af en af Landsbestyrelsen antaget statsautoriseret revisor/registreret revisor samt af to interne revisorer, der
vælges på det ordinære Landsmøde i de årstal der er delelige med tre.
Stk. 4. Det reviderede regnskab godkendes og underskrives af Landsbestyrelsen.
Udmeldelse og eksklusion af selskaber
§ 11. Udmeldelse af et selskab skal ske skriftligt til Landsbestyrelsen med 3 måneders
varsel til udgangen af et kalenderår.
Stk. 2. Undlader et selskab trods påkrav at betale kontingent, kan det pågældende
selskab ekskluderes fra De Danske Forsvarsbroderselskaber. Landsbestyrelsen kan give
henstand, når selskabet anmoder derom og særlige grunde taler derfor.
Stk. 3. Selskaber, der ved møder, sammenkomster, handlinger eller på lignende eller
anden måde i det offentlige rum optræder på en måde, der er uforeneligt med §§ 2 og 3,
kan ekskluderes fra De Danske Forsvarsbroderselskaber.
Stk. 4. Et selskab ekskluderes fra De Danske Forsvarsbroderselskaber, hvis det i mere
end 3 måneder sidder en lovlig beslutning fra Landsmødet overhørig.
Stk. 5. Beslutning om eksklusion træffes af Landsbestyrelsen med et flertal på mindst
2/3. Beslutningen skal meddeles skriftligt til selskabet og være ledsaget af en begrundelse.
Stk. 6. Det ekskluderede selskab kan indbringe Landsbestyrelsens beslutning om eksklusion for det førstkommende Landsmøde, der træffer den endelige beslutning. Ved afstemning kan Landsbestyrelsens beslutning stadfæstes med almindeligt flertal, mens det
kræver et flertal på mindst 2/3 blandt de stemmeberettigede til at omgøre Landsbestyrelsens beslutning.
Stk. 7. Et udmeldt eller ekskluderet selskab har intet krav på De Danske Forsvarsbroderselskaber, herunder formuen.
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Stk. 8. Selskabet må ikke længere benytte De Danske Forsvarsbroderselskabers logo
(statskendetegnet), ligesom alle relationer til De Danske Forsvarsbroderselskaber skal fjernes fra alt materiale. Faner med relationer til DFB må ikke anvendes.
Vedtægtsændringer
§12. Vedtægtsændringer kan kun vedtages af Landsmødet med 2/3 stemmemajoritet.
Opløsning af De Danske Forsvarsbroderselskaber
§ 13. Beslutning om opløsning af De Danske Forsvarsbroderselskaber kan kun gennemføres på to på hinanden følgende, hver med lovligt varsel indkaldte landsmøder, når mindst
4/5 af de stemmeberettigede stemmer herfor.
Stk. 2. Det senest afviklede landsmøde nedsætter en afviklingskomité på 3-5 personer,
der eventuelt med juridisk assistance beslutter placering af De Danske Forsvarsbroderselskabers formue og fondsmidler.
Stk. 3. Formue og fondsmidler disponeres i henhold til vedtægternes § 2 og bestemmelser i fondsfundatserne.
Ikrafttræden
§ 14. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen den 14. september
2013.
Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægter, der er vedtaget af De samvirkende danske Forsvarsbroderselskabers 35. delegeretmøde i Fredericia den 25. september 2004 og ændret
på det 40. delegeretmøde i Fredericia den 12. september 2009.

Vedtaget på Delegeretmødet i Fredericia
lørdag den 14. september 2013

Ændringer
A.

Ændring af vedtægtens § 5, stk. 7 (repræsentation) og stk. 8 (fuldmagt) træder i
kraft umiddelbart efter vedtagelsen den 16. september 2017.
Ændringer vedtaget på Landsmødet i Fredericia
lørdag den 16. september 2017

