
   Vedtægter for   
Bornholms Veteranforum 

 
§ 1 
Foreningens navn er Bornholms Veteran Forum (BVF), med hjemsted i Bornholms Regionskommune. 
 
§ 2  
BVF’s formål er at koordinere og understøtte en indsats på Bornholm til gavn for veteraner og deres 
pårørende, som et supplement til den nationale veteranpolitik – samt at være et talerør for de organisa-
tioner på Bornholm, der beskæftiger sig med veteraner. 
 
§ 3  
Som medlemmer kan optages de organisationer og myndigheder, der aktivt arbejder med og/eller laver 
aktiviteter for veteraner. Optagelse som medlem sker ved skriftlig henvendelse til BVF. 
 
§ 4 
BVF’s øverste myndighed er repræsentantskabsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af marts 
måned. 
Stk. 2 Hver medlemsorganisation har to repræsentanter med stemmeret 
Stk. 3 Repræsentantskabet er alene et koordinerende organ og har ikke beslutningskompetence i for-
hold til medlemsorganisationer/myndigheder 
Stk. 4 Repræsentantskabets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:   

1. Valg af dirigent 
2. Formandsberetning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab og budget 
4. Indkomne forslag - skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet 
5. Valg af formand, næstformand og yderligere et medlem - der vælges for en toårig periode, så-

ledes at formand vælges i lige år, næstformand og det yderligere medlem i ulige år. 
6. Valg af en revisor 
7. Eventuelt 

 
§ 5 
Repræsentantskabet indkaldes pr. mail med mindst en måneds varsel. To uger inden repræsentant-
skabsmødet udsendes dagsorden, regnskab, og indkomne forslag pr. mail til medlemsorganisationerne.  
 
§ 6 
Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter anmodning fra mindst 20 % af de i § 3 nævnte 
medlemmer. Repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 2 måneder efter anmodningen.   
 
  



§ 7 
BVF fastsætter en forretningsorden for sine møder. Møder afholdes efter behov, dog således at det til-
stræbes årligt at afholde et BVF møde i tilknytning til den årlige flagdag 5. september. 
Stk. 2. Formanden indkalder til og leder møderne, der indkaldes med mindst 8 dages varsel.  
Stk. 3. BVF kan nedsætte udvalg, som kan suppleres med personer udefra efter behov.  
Stk. 4. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslags- 
 givende. 
Stk. 5. Formanden påser at der føres protokol over alle møder. 
Stk. 6. BVF er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af BVF er til stede. 
 
§ 8 
Vedtagelse af forslag til ændring af BVF’s vedtægter kræver, at mindst 2/3 del af de fremmødte repræ-
sentanter stemmer for forslaget.   
 
§ 9 
Formand og næstformand tegner i fællesskab BVF. 
Formanden deltager i det landsdækkende Veteranforum. Næstformanden er stedfortræder. 
 
§ 10 
BVF’s regnskab og evt. formue administreres af det sekretariat, som Bornholms Regionskommune 
stiller til rådighed. Repræsentantskabet kan beslutte, at formuen anbringes i et pengeinstitut og at BVF 
bliver CVR registreret i lighed med øvrige almennyttige organisationer. 
 
§ 11 
BVF’s sekretariatsfunktion varetages af en af Bornholms Regionskommune udpeget medarbejder. 
 
§ 12 
BVF hæfter kun for sine forpligtelser med den af BVF til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler 
ikke foreningens medlemmer, herunder formand, næstformand og kasserer, nogen personlig hæftelse. 
 
§ 13   
Regnskabsåret løber fra 1/1 – 31/12. Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, revideres 
af revisoren, der er valgt af repræsentantskabet.   
 
§ 14 
Beslutning om opløsning af BVF kan kun ske på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldt 
med mindst 1 måneds varsel. For nedlæggelse af BVF kræves at mindst halvdelen af de i § 3 nævnte 
medlemmer er til stede og at 2/3 af disse stemmer for nedlæggelsen.   
Stk. 2. Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages på efterfølgende 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde med simpelt flertal.  
Stk. 3. Idet BVF er en almennyttig forening, vil eventuelle overskydende midler ved opløsning til- 
 falde et almennyttigt formål inden for det frivillige arbejde på Bornholm.  
 Der nedsættes et udvalg til at afvikle foreningen 

 
Vedtaget af det stiftende repræsentantskabsmøde 16. marts 2016, ændret 15. marts 2017 

 
__________________________ ________________________ 
Formand: Richardt Sølvertorp Dirigent: Steen Finne Jensen 


