Vedtægter for
Velliv Foreningen F.M.B.A.
CVR-nr: 36741422

Navn og hjemsted
§1
1.1

Foreningens navn er Velliv Foreningen F.M.B.A.

1.2

Foreningens hjemsted er et sted i Danmark.
Formål
§2

2.1

Foreningens formål er:
1)

at have bestemmende indflydelse i og eje mere end 50% af Velliv, Pension &
Livsforsikring A/S (CVR-nr. 24 26 05 77) (herefter "Forsikringsselskabet"),

2)

at varetage medlemmernes interesser i forhold til Forsikringsselskabet, under
behørig hensyntagen til Forsikringsselskabet fortsatte lønsomhed, drift og
soliditet,

3)

at betale en bonus af en andel af foreningens overskud til medlemmerne, og

4)

at yde støtte til:
a)

virksomhed til gavn for danske livsforsikrings- og pensionsforsikringstagere, herunder - men ikke begrænset til - virksomhed med skadeforebyggelse, sygdomsforebyggelse, sikkerhed og tryghedsskabelse som
formål, og

b)

samfundsgavnlig virksomhed og virksomhed, der skaber livskvalitet,
herunder - men ikke begrænset til - uddannelse og undervisning samt
kulturelle, videnskabelige, sociale og miljømæssige formål i Danmark.
Medlemmer
§3

3.1

Medlemmerne er de til enhver tid værende danske forsikringstagere i Forsikringsselskabet og sådanne forsikringsselskaber, hvormed Forsikringsselskabet måtte
fusionere, samt danske forsikringstagere i henhold til forsikringsporteføljer, som
Forsikringsselskabet måtte købe. En forsikringstager anses for dansk, når den
pågældende (i) har fast bopæl (folkeregisteradresse) eller hjemsted i Danmark,
Grønland eller Færøerne, (ii) har dansk cpr-nr. og har fået fast bopæl i udlandet (fx
i forbindelse med pensionering eller udstationering), (iii) er en fysisk person med
fast bopæl i udlandet, der er tilknyttet en virksomhed med hjemsted i Danmark,
som har tegnet en firmapensionsordning, hvorigennem den pågældende fysiske
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person er blevet forsikringstager, eller (iv) har haft fast bopæl (folkeregisteradresse) i Danmark, Grønland eller Færøerne og har en fripolice.
3.2

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.3

Et medlem har ved udtræden af foreningen ikke krav på nogen del af foreningens
formue.

3.4

Foreningens formue og indtægter kan kun udbetales til medlemmerne ved opløsning af foreningen, og da kun hvis opløsningen ikke sker i forbindelse med fusion af
foreningen med et andet selskab. Dog kan der udbetales bonus til medlemmerne i
henhold til § 14.

3.5

Medlemmerne udøver deres rettigheder gennem:
Repræsentantskabet
Bestyrelsen
Direktionen

3.6

Et medlem kan melde sig ud af foreningen ved at underskrive en af foreningen
udarbejdet blanket og sende denne til foreningens sekretariat. Det skal fremgå klart
af blanketten, at man ved udmeldelse fraskriver sig bl.a. de økonomiske rettigheder,
man som medlem ellers ville have. Foreningen fører en liste over medlemmer, der
har meldt sig ud. Et tidligere medlem, som har meldt sig ud, men som fortsat
opfylder betingelser for at være medlem, kan til enhver tid melde sig ind i foreningen
igen.
Valg af repræsentantskab
§4

4.1

Repræsentantskabet består af repræsentanter,
medlemmerne i følgende valgkredse:

som

vælges

af

og

blandt

Valgkreds I (Region Hovedstaden m.v.)
Valgkreds II (Region Sjælland)
Valgkreds III (Region Syddanmark)
Valgkreds IV (Region Midtjylland)
Valgkreds V (Region Nordjylland)
Valgkreds I omfatter også medlemmer, som har fast bopæl (folkeregisteradresse)
udenfor Danmark, herunder Grønland og Færøerne.
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Valgkredsene er puljet i to valgregioner; henholdsvis Valgkreds Øst og Valgkreds
Vest. Valgkreds Øst består af valgkreds I (Region Hovedstaden m.v.) og II (Region
Sjælland), mens Valgkreds Vest består af valgkreds III (Region Syddanmark), IV
(Region Midtjylland) og V (Region Nordjylland).
Valg af repræsentanter foregår hvert andet år på skift i de to regioner efter turnus.
Der afholdes valg i foråret 2018 i Valgkreds Vest, derefter afholdes valg i foråret
2020 i Valgkreds Øst og så fremdeles.
4.2

Det antal repræsentanter, som skal vælges i den givne valgkreds, fastsættes på
grundlag af den andel, medlemmerne i valgkredsen forholdsmæssigt udgør af alle
foreningens medlemmer. Opgørelsen af antal repræsentanter foretages pr. 1.
november i året før valgåret efter følgende formel (hvor 50 repræsentanter udgør
måltallet):
50 x Antal medlemmer i valgkredsen/Det samlede antal medlemmer i foreningen.
Det fremkomne tal afrundes til nærmeste hele tal og udgør det antal
repræsentanter, som valgkredsen vælger.
En ændring i den forholdsmæssige andel af medlemmer i en valgkreds i løbet af
den fireårige valgperiode, jf. punkt 4.11, har ikke betydning for de af valgkredsen
valgte repræsentanter. Det forhold, at valgkredsenes mandattal justeres i forskellige år, samt at der foretages en afrunding, medfører, at det samlede antal
medlemmer af repræsentantskabet kan variere.

4.3

Til repræsentant i en valgkreds kan vælges en fysisk person, som
(a)

er medlem og har været medlem af foreningen, jf. § 3, siden den 1.
november i året før valgåret, og

(b)

ikke er ude af rådighed over sit bo, og hvis vandel i almindeligt omdømme
ikke gør personen uegnet eller uværdig til at beklæde hvervet som repræsentant, og

(c)

har fast bopæl (folkeregisteradresse) i valgkredsen, og

(d)

ikke er tilknyttet Forsikringsselskabet eller dette selskabs datterselskaber
eller Velliv Foreningen F.M.B.A. som nuværende eller tidligere
direktør/medarbejder eller ægtefælle/samlever til en sådan person, eller

(e)

ikke er ansat i eller er i bestyrelsen for en juridisk person, der konkurrerer
med Forsikringsselskabet eller dette selskabs datterselskaber.

En tidligere direktør/medarbejder og dennes ægtefælle/samlever er alene omfattet
af nærværende § 4.3 (d) i indtil 5 år efter, at direktøren/medarbejderen er ophørt
med at være ansat i de i bestemmelserne anførte selskaber.
4.4

Hvis et medlem er en juridisk person, er ét direktions- eller bestyrelsesmedlem i
den juridiske person valgbart til repræsentantskabet, såfremt
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(i)

den juridiske person er medlem og har været medlem mindst siden 1.
november i året før valgåret, og

(ii)

den juridiske person har hjemsted i valgkredsen, og

(iii)

det pågældende direktions- eller bestyrelsesmedlem opfylder betingelserne i § 4.3, afsnit (b), (d), og (e) ovenfor.

4.5

Ingen kan samtidig være opstillet til valg i mere end én valgkreds.

4.6

Et medlem, der ønsker at opstille til repræsentantskabet, skal senest den 10. januar
i valgåret skriftligt anmelde dette til foreningens hovedkontor ved mindst 10 stillere.
Stillerne skal være medlemmer af foreningen og have fast bopæl
(folkeregisteradresse) respektive hjemsted i valgkredsen den 1. november i året før
valgåret. En afgående repræsentant kan opstille uden stillere ved skriftlig
anmeldelse til foreningens hovedkontor senest den 10. januar i valgåret.

4.7

Inden for rimelig tid efter den 10. januar i valgåret undersøger valgbestyrelsen, om
de personer, der ønsker at opstille til repræsentantskabet, opfylder
valgbarhedsbetingelserne ifølge § 4.3 eller § 4.4. De pågældende får snarest
meddelelse herom.

4.8

Ophører en repræsentant på noget tidspunkt med at opfylde valgbarhedsbetingelserne, udtræder den pågældende straks af repræsentantskabet.

4.9

Afgår en repræsentant inden valgperiodens udløb, indtræder den kandidat, som ved
det seneste valg i valgkredsen fik flest stemmer uden at opnå valg, i
repræsentantskabet for den resterende del af valgperioden. Kandidaten skal have
opfyldt valgbarhedsbetingelserne i hele perioden siden valget. Er der ikke valgbare
kandidater på listen over mulige suppleanter, kan bestyrelsen konstituere et
valgbart medlem som repræsentant for den resterende del af valgperioden. Forud
for beslutning om konstitution indkalder bestyrelsen forslag fra de repræsentanter,
som er valgt i den pågældende valgkreds.

4.10

Valgte repræsentanter tiltræder på det ordinære repræsentantskabsmøde, som
afholdes i valgåret. For så vidt angår stemmeret på det ordinære
repræsentantskabsmøde henvises til § 6.1, sidste led.

4.11

Repræsentanterne vælges for 4 år ad gangen at regne fra afslutningen af det
ordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes i valgåret. Genvalg kan højst finde
sted tre gange.

4.12

Bestyrelsen fastlægger den periode, inden for hvilken et valg skal gennemføres,
herunder således at de valgte repræsentanter kan tiltræde på det ordinære
repræsentantskabsmøde.

4.13 Stemmeberettiget til valg i en valgkreds er
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(a)

enhver fysisk person, der den 1. februar i valgåret er medlem af foreningen
og har fast bopæl (folkeregisteradresse) i valgkredsen, og

(b)

enhver juridisk person, der den 1. februar i valgåret er medlem af foreningen
og har hjemsted i valgkredsen.

4.14

Valg afgøres ved frit listevalg. Ved stemmelighed sker lodtrækning.

4.15

Ethvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Ingen stemme kan afgives ved
fuldmagt.

4.16

Er der i en valgkreds ikke opstillet flere kandidater til repræsentantskabet end det
antal, der skal vælges, er de pågældende valgt. Er der opstillet flere kandidater,
afholdes valg.

4.17

Yderligere fornødne eller hensigtsmæssige regler for opstilling af kandidater og
afholdelse af valg fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen
i et valgregulativ.

4.18

Repræsentantskabet vælger af sin midte en valgbestyrelse på 3 medlemmer.
Tvivlsspørgsmål vedrørende muligheden for at opstille, være stiller eller stemme til
valg afgøres af valgbestyrelsen i henhold til vedtægterne og valgregulativet.
Afholdelse af repræsentantskabsmøde
§5

5.1

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.

5.2

Repræsentantskabsmøder afholdes et sted i Danmark.

5.3

Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder årligt, hvoraf det ene er det ordinære
repræsentantskabsmøde, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Emner, som en repræsentant måtte ønske behandlet på et af de to årlige
repræsentantskabsmøder, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger
før afholdelsen af det pågældende repræsentantskabsmøde. Det andet
repræsentantskabsmøde afholdes inden årets udgang.

5.4

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller revisor
finder det hensigtsmæssigt. En tiendedel af repræsentanterne kan forlange
ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdt, når det skriftligt forlanges under
angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet.

5.5

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde foretages skriftligt tidligst 4 uger og senest
8 dage før repræsentantskabsmødet til hver af repræsentanterne vedlagt
årsrapporten (ved indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde) og med
angivelse af dagsordenen og det væsentligste indhold af eventuelle forslag til
vedtægtsændringer. Bestyrelsen kan indkalde til et ekstraordinært repræsentant-
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skabsmøde med kortere varsel. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal i øvrigt foretages senest 14 dage efter begæringens modtagelse.
5.6

Direktionen og revisionen har ret til at møde på repræsentantskabsmødet og tage
ordet dér.

5.7

Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent efter indstilling fra bestyrelsen.

5.8

Over det på repræsentantskabsmødet passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. En afskrift af protokollatet sendes til repræsentanterne.
Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde
§6

6.1

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte:
1.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår, samt beretning om bestyrelsens overordnede planer for foreningens
fremtidige aktiviteter.

2.

Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

3.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport, herunder beslutning om udbetaling af bonus til medlemmerne.

4.

Forslag fra bestyrelse eller repræsentanter.

5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.

Valg af revisor.

7.

I ulige år valg af valgbestyrelse til at forestå valg i næstfølgende år.

På det ordinære repræsentantskabsmøde træffes alle afgørelser vedr. bestyrelsens
beretning, godkendelse af årsrapport, anvendelse af overskud eller dækning af tab,
jf. § 6.1, pkt. 1, 2 og 3 af det siddende repræsentantskab, mens alle øvrige
afgørelser træffes af de repræsentanter, hvis valgperiode ikke udløber efter det
ordinære repræsentantskabsmøde sammen med evt. repræsentanter, hvis valgperiode begynder efter det ordinære repræsentantskabsmøde.
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Afstemninger
§7
7.1

Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsentanterne er til stede. Er dette ikke tilfældet, indkaldes der senest 3 uger efter til et
nyt repræsentantskabsmøde, der er beslutningsdygtigt uanset antallet af
fremmødte repræsentanter.

7.2

Hver repræsentant har én stemme. En repræsentant kan give møde ved fuldmagt
til en anden repræsentant eller bestyrelsen.

7.3

En beslutning om opløsning af foreningen er kun gyldig, hvis den er vedtaget af
mindst 9/10 af samtlige repræsentanter. En beslutning om ændring af foreningens
vedtægter er kun gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 2/3 af de i afstemningen
deltagende repræsentanter, dog således at en beslutning om ændring af
foreningens vedtægter § 2.1 kun er gyldig, hvis den er vedtaget af mindst 3/4 af
samtlige repræsentanter. Det præciseres, at en beslutning om at ændre majoritetskravene i denne § 7.3 kun er gyldig, hvis der opnås en majoritet, der svarer til den
majoritet, der kræves for at træffe den pågældende beslutning. Ændring af
majoritetskravet på 3/4, relaterende til § 2.1, kræver således tilslutning fra mindst
3/4 af samtlige repræsentanter, mens ændring af majoritetskravet på 9/10,
relaterende til opløsning af foreningen, kræver tilslutning fra mindst 9/10 af
samtlige repræsentanter.

7.4

Personvalg afgøres ved frit listevalg, hvor repræsentanter skal stemme på et antal
kandidater svarende til mindst halvdelen af antallet af ledige pladser.

7.5

Beslutninger i øvrigt træffes ved stemmeflertal.
Valg af bestyrelse
§8

8.1

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af og blandt repræsentantskabet.
Dog kan repræsentantskabet inden for dette antal efter forslag fra bestyrelsen
vælge op til 2 bestyrelsesmedlemmer, der ikke er repræsentantskabsmedlemmer.
Ethvert bestyrelsesmedlem skal leve op til de krav, der stilles til disse i henhold til
finansiel regulering gældende for foreningen.
Indstilling fra bestyrelsen om valg af bestyrelsesmedlemmer, der ikke er
repræsentantskabsmedlemmer, skal fremgå af indkaldelsen med dagsorden til
repræsentantskabsmødet, og indstillingen skal indeholde en nærmere redegørelse
for baggrunden for forslaget. Et tidligere bestyrelsesmedlem, som ikke længere er
medlem af repræsentantskabet, kan først vælges som eksternt bestyrelsesmedlem
i henhold til 2. punktum, når der er forløbet mindst 3 år fra det tidspunkt, hvor
vedkommende udtrådte af repræsentantskabet.

8.2

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted jf. dog § 8.3.
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8.3

Et bestyrelsesmedlem fratræder sin post i bestyrelsen, hvis den pågældende
ophører med at være medlem af repræsentantskabet.
Et bestyrelsesmedlem skal endvidere fratræde, hvis den pågældende i alt har
fungeret som bestyrelsesmedlem i 12 år. Hvis den 12-årige funktionsperiode ikke
udløber på et ordinært repræsentantskabsmøde, fratræder bestyrelsesmedlemmet
dog senest på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde derefter.

8.4

Ophører et bestyrelsesmedlems hverv før udløbet af valgperioden, påhviler det
bestyrelsen at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik
på valg af et nyt bestyrelsesmedlem for det afgående medlems resterende
valgperiode. Valg af nyt bestyrelsesmedlem skal dog ikke gennemføres i relation til
de første to udtrædende bestyrelsesmedlemmer, såfremt der på seneste ordinære
repræsentantskabsmøde var opstillet en kandidat, som ikke blev valgt, idet
vedkommende i givet fald indtræder i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem.
Hvis der er flere kandidater, som ikke blev valgt, indtræder den kandidat, som fik
flest stemmer. Ved stemmelighed gennemføres lodtrækning. Den indtrædende
kandidat skal på valg på samme tidspunkt, som det udtrædende bestyrelsesmedlem
ville have været.

8.5

Bestyrelsen vælger efter hvert ordinært repræsentantskabsmøde en formand og en
næstformand.

8.6

Bestyrelseskandidater skal senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde have anmeldt deres kandidatur bilagt CV med motivation til foreningens
bestyrelse. Bestyrelsen udsender i rimelig tid forud for repræsentantskabsmødet
kandidaternes navne og CV med motivation. Såfremt der på repræsentantskabsmødet ikke er kandidater nok til besættelse af de ledige bestyrelsesposter, kan
opstilling ske på mødet.
Der gælder samme regler for opstilling til valgbestyrelsen.
Bestyrelsen
§9

9.1

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningens anliggender.

9.2

Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for investeringer af foreningens formue, ud
over investeringer i Forsikringsselskabet.

9.3

Ethvert spørgsmål om udøvelsen af stemmeretten på aktier, som foreningen ejer,
herunder jf. § 2, afgøres af bestyrelsen.

9.4

Bestyrelsen holder møde, når et medlem af bestyrelsen eller en direktør eller en
revisor finder det nødvendigt.
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9.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til
stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør den
fungerende formands stemme udslaget.

9.6

Over bestyrelsesmøder føres en protokol, der underskrives af medlemmerne.

9.7

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden.

9.8

Bestyrelsen tager stilling til den af direktionen forelagte årsrapport og indstiller
årsrapporten til vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Direktion
§ 10

10.1

Bestyrelsen ansætter en direktion og udpeger en administrerende direktør.

10.2

Direktionen forestår den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen fastsætter en
forretningsorden for direktionen.
Tegningsregel
§ 11

11.1

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Foreningen kan endvidere tegnes af
et medlem af bestyrelsen i forbindelse med en direktør eller af 2 direktører i
forening.

11.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.
Revision
§ 12
12.1

Repræsentantskabet vælger til at revidere foreningens årsrapport for det kommende regnskabsår 1 revisor, som skal være statsautoriseret revisor.
Regnskabsår
§ 13

13.1

Regnskabsåret er kalenderåret.
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Bonus
§14
14.1

Bestyrelsen kan stille forslag om, at der udbetales bonus til medlemmerne, hvis
foreningen i et regnskabsår opnår et overskud på mere end 1% af foreningens
samlede formue. Hvis der opnås et overskud på mindre end 1%, kan der ikke
udbetales bonus, og et overskud på under 1% indgår ikke i en bonusopgørelse for
et senere regnskabsår.

14.2

Det samlede bonusbeløb fastsættes endvidere ud fra en samlet vurdering af det
foregående års økonomiske resultater og foreningens aktuelle kapitalberedskab.
Ved denne vurdering tages der højde for lovpligtige henlæggelser på foreningens
egenkapital vedrørende dattervirksomheden, Forsikringsselskabet.

14.3

Bestyrelsen fremsætter forslag om udbetaling af bonus på det ordinære
repræsentantskabsmøde, hvor forslaget skal godkendes af repræsentantskabet
med det flertal, der fremgår af § 7.5 (simpelt flertal). Repræsentantskabet kan ikke
beslutte at udbetale et højere bonusbeløb end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen.

14.4

Bestyrelsens forslag om udbetaling af bonus skal indeholde en passende nøgle for
fordeling af bonusbeløbet mellem medlemmerne. Fordelingsnøglen baseres blandt
andet på følgende hovedprincipper:
1. Der skal ske en passende fordeling mellem medlemmer, som har
pensionssaldi i Forsikringsselskabet ("Pensionsmedlemmer"), og medlemmer
som alene har andet kundeforhold ("Øvrige Medlemmer").
2. Bonus til Pensionsmedlemmer fordeles som udgangspunkt forholdsmæssigt i
forhold til de enkelte Pensionsmedlemmers pensionssaldi i Forsikringsselskabet pr. 31 december i det regnskabsår, som bonussen udbetales på
baggrund af.
3. Det besluttes, at der til Pensionsmedlemmer og Øvrige Medlemmer betales
en grundbonus i form af et kronebeløb.
4. Beløb betalt som grundbonus kan samlet højst udgøre 10% af det beløb, som
samlet betales i bonus.

14.5

For at være berettiget til at modtage bonus, skal man være medlem pr. 31.
december i det regnskabsår, som bonussen udbetales på baggrund af, såvel som
på det tidspunkt, hvor repræsentantskabet vedtager den pågældende udbetaling af
bonus. Af administrative hensyn til foreningens praktiske drift er det endvidere en
betingelse for det enkelte medlems ret til at modtage bonus, at medlemmet senest
den 30. november i det regnskabsår, hvor repræsentantskabet vedtager den
pågældende udbetaling af bonus, har tilvejebragt, at Forsikringsselskabet er i
besiddelse af medlemmets CPR- eller CVR-nummer, samt at medlemmet har en
gyldig NemKonto, hvortil udbetalingen af bonus skal ske.

14.6

Retten til bonus er en personlig ret for medlemmerne, og retten kan således ikke
overdrages til tredjemand hverken til eje eller sikkerhed.
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Opløsning
§ 15
15.1

Såfremt repræsentantskabet med det i § 7.3 nævnte kvalificerede flertal har truffet
beslutning om opløsning af foreningen, bortset fra opløsning der sker i forbindelse
med fusion af foreningen med en anden forening, skal repræsentantskabet vælge
en eller flere likvidatorer til at gennemføre opløsningen. Likvidator træder i stedet
for foreningens bestyrelse og direktion.

15.2

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheders regler om likvidation finder anvendelse.

15.3

Foreningens formue skal fordeles blandt medlemmerne efter principper, som
nærmere skal bestemmes af repræsentantskabet med det i § 7.3, første punktum
nævnte kvalificerede flertal.

15.4

Afsluttende likvidationsregnskab skal godkendes af repræsentantskabet.

----------------------------------------------

Vedtægterne er som vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde i TryghedsGruppen smba den 18. marts 2015, på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i
TryghedsGruppen smba den 6. august 2015 og med redaktionelle ændringer som vedtaget
på bestyrelsesmødet i TryghedsGruppen smba den 6. august 2015 i henhold til bemyndigelse, med ændring vedtaget af repræsentantskabet den 22. oktober 2015, med
ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 1. april 2016,med
ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 29. marts 2017,med
ændringer vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 6. december
2017, med ændringer vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 4. april 2018
og med ændringer vedtaget af repræsentantskabet og ikrafttrådt den 14. september 2018
Som bestyrelsesformand:
________________
Peter Gæmelke
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