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Lovforslag nr. 2 

Stillet af Hovedbestyrelsen 

Regionernes indre styre, §§ 18,19,21 

Nuværende tekst Forslag til ændring Motivation 

§ 18, Afdelingsgeneralforsamlinger 

 

Stk. 1. 

Afdelingens generalforsamling er højeste 

myndighed i afdelingens anliggender, og 

dens beslutninger er således gældende 

for alle afdelingens medlemmer. 

 

 

 

 

 

Stk. 2. 

Stemmeberettigede på 

afdelingsgeneralforsamlingen er alle 

afdelingens medlemmer. Det vil sige 

såvel aktive som passive medlemmer og 

medlemmer med begrænsede rettigheder 

efter § 3, stk. 2. Kun aktive medlemmer 

er valgbare. 

 

Stk. 3. 

§ 18, Regionsgeneralforsamlinger  

 

Stk. 1.  

Regionsgeneralforsamlingen er TL-

regionens højeste myndighed. 

 

Stk. 1. 

Afdelingens generalforsamling er 

højeste myndighed i afdelingens 

anliggender, og dens beslutninger er 

således gældende for alle afdelingens 

medlemmer. 

 

Stk. 2. 

Stemmeberettigede på 

regionsgeneralforsamlingen er alle 

medlemmer der er organiseret i 

regionen. Det vil sige såvel aktive som 

passive medlemmer og medlemmer med 

begrænsede rettigheder efter § 3, stk. 2. 

Kun aktive medlemmer er valgbare. 

 

Stk. 3. 

 

 

Regionernes rolle medfører, at der ikke er 

grundlag eller behov for at regionen kan 

pålægge medlemmer pligter. 

Regionsgeneralforsamlingen kan derimod 

tage beslutninger for såvidt angår 

regionsformanden og regionsbestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

Bestemmelsen er rettet til, så den 

afspejler regionernes rolle. Regionernes 

formål og funktion 
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Ordinær generalforsamling afholdes hvert 

år i perioden 1. februar til 31. marts og 

indkaldes med mindst 3 ugers varsel 

gennem bekendtgørelse på TL’s 

hjemmeside eller ved skriftlig tilsigelse til 

hvert enkelt medlem. 

 

Stk. 4. 

Generalforsamlingens dagsorden skal 

mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om afdelingens 

virksomhed. 

3. Regnskab og status. 

4. Forslag, der ønskes indbragt for TL’s 

hovedbgestyrelse eller kongres. 

5. Forslag vedrørende afdelingen. 

6. Valg til følgende tillidshverv: 

 a) formand 

 b) næstformand 

 c) kasserer 

 d) bestyrelsesmedlemmer 

 e) suppleanter 

 f) revisorer 

 g) revisorsuppleant 

 h) delegerede til TL’s 

kongres jf. § 8 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert 

år i perioden 1. februar til 31. marts og 

indkaldes med mindst 3 ugers varsel 

gennem bekendtgørelse på TL’s 

hjemmeside eller ved skriftlig tilsigelse til 

hvert enkelt medlem. 

 

Stk. 4. 

Generalforsamlingens dagsorden skal 

mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om TL-

regionens virksomhed. 

3. Regnskab og status. 

3. Forslag, der ønskes indbragt for TL’s 

hovedbestyrelse eller kongres. 

4. Forslag vedrørende TL-regionen. 

5. Valg til følgende tillidshverv: 

 a) formand 

 b) næstformand 

 c) kasserer 

 c) bestyrelsesmedlemmer 

 d) suppleanter 

 f) revisorer 

 g) revisorsuppleant 

 e) delegerede til TL’s 

kongres jf. § 8 
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 i) suppleanter for de under 

h) valgte delegerede. 

7. I kongresåret desuden valg af: 

 a) medlem(er) af TL’s 

hovedbestyrelse jf. § 14, stk. 1 

 b) suppleant(er) for 

hovedbestyrelsesmedlem(er) jf. § 14,  

 

 

 

 

 

Stk. 5. 

Hovedbestyrelsesmedlemmer og disses 

suppleanter skal altid vælges blandt 

afdelingsbestyrelsens medlemmer. Ved 

udtræden af afdelingsbestyrelsen, 

udtræder man automatisk af 

hovedbestyrelsen og suppleanten 

indtager pladsen.  

 

 

 

 

Stk. 6. 

Hvis en generalforsamling gennem 

vedtagelse af et motiveret 

dagsordenspunkt herom udtrykker sin 

mistillid til (et af) afdelingens 

 f) suppleanter for de under 

e) valgte delegerede. 

g) suppleanter for TL-

regionens medlemmer 

af hovedbestyrelsen 

(vælges blandt 

bestyrelsens 

medlemmer) 

7. I kongresåret desuden valg af: 

 a) medlem(er) af TL’s 

hovedbestyrelse jf. § 14, stk. 1 

 b) suppleant(er) for 

hovedbestyrelsesmedlem(er) jf. § 14,  

 

Stk. 5. 

Hovedbestyrelsesmedlemmer og 

disses suppleanter skal altid vælges 

blandt afdelingsbestyrelsens 

medlemmer. Ved udtræden af 

afdelingsbestyrelsen, udtræder man 

automatisk af hovedbestyrelsen og 

suppleanten indtager pladsen.  

 

Regionens formand og næstformand 

repræsenterer regionen i 

hovedbestyrelsen. 

 

Stk. 6. 

Hvis en generalforsamling gennem 

vedtagelse af et motiveret 

dagsordenspunkt herom udtrykker 

sin mistillid til (et af) afdelingens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmelsen forsimples, så det er 

regionens formand og næstformand, der 

repræsenterer regionen i bestyrelsen. 

Hvis formand eller næstformand ikke 

bliver genvalgt eller får et mistillidsvotum 

imod sig, da skal der vælges en ny. 
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medlem(mer) af TL’s hovedbestyrelse, 

ophæves den pågældendes mandat, og 1. 

suppleanten indtræder i stedet. Det 

forudsættes, at det pågældende medlem 

af TL’s hovedbestyrelse senest 2 uger før 

afdelingens generalforsamling er gjort 

bekendt med dagsordenspunktets 

indhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 7. 

Forslag m.v. som afdelingens medlemmer 

ønsker behandlet på afdelingens 

generalforsamling, skal tilstilles 

afdelingens formand senest 5 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

medlem(mer) af TL’s 

hovedbestyrelse, ophæves den 

pågældendes mandat, og 1. 

suppleanten indtræder i stedet. Det 

forudsættes, at det pågældende 

medlem af TL’s hovedbestyrelse 

senest 2 uger før afdelingens 

generalforsamling er gjort bekendt 

med dagsordenspunktets indhold. 

 

Hvis generalforsamlingen udtrykker 

sin mistillid til formand eller 

næstformand, trækker vedkommende 

sig fra sin post. Herefter indkaldes til 

ekstraordinær generalforsamling 

med henblik på at få den nu frie post 

genbesat  

 

Denne ekstraordinære 

generalforsamling skal indkaldes 

med 3 ugers varsel.  

 

I den mellemliggende periode 

varetages den afsattes opgaver af 

næstformanden eller en suppleant. 

 

Stk. 7. 

Forslag m.v. som medlemmer i regionen 

ønsker behandlet på 

regionsgeneralforsamlingen, skal 

tilstilles regionsformanden senest 5 dage 

før generalforsamlingens afholdelse. 
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Ændringsforslag til fremsatte forslag kan 

fremsættes helt frem til den endelige 

behandling af forslaget, hvad enten dette 

er stillet af afdelingens medlemmer eller 

af bestyrelsen. 

 

Stk. 8. 

Ekstraordinær generalforsamling kan 

holdes efter afdelingsbestyrelsens 

beslutning, og skal holdes når mindst 1/5 

af afdelingens medlemmer fremsætter 

skriftlig, motiveret begæring herom til 

afdelingsformanden. 

 

Begæringen skal indeholde forslag til 

generalforsamlingens dagsorden. 

Afdelingsbestyrelsen skal i sådanne 

tilfælde indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling med 7 dages varsel. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal 

endvidere holdes, hvis en 

afdelingsformand ikke opnår genvalg på 

en ordinær generalforsamling. Denne 

ekstraordinære generalforsamling skal 

indkaldes med 3 ugers varsel. 

Dagsordenen indeholder 1 punkt: Valg af 

formand. 

 

I den mellemliggende periode ledes 

afdelingen af næstformanden. 

 

Ændringsforslag til fremsatte forslag kan 

fremsættes helt frem til den endelige 

behandling af forslaget, hvad enten dette 

er stillet af medlemmerne i regionen 

eller af bestyrelsen. 

 

Stk. 8. 

Ekstraordinær generalforsamling kan 

holdes efter regionssbestyrelsens 

beslutning, og skal holdes når mindst 1/5 

af medlemmerne i regionen fremsætter 

skriftlig, motiveret begæring herom til 

regionsformanden. 

 

Begæringen skal indeholde forslag til 

generalforsamlingens dagsorden. 

Regionssbestyrelsen skal i sådanne 

tilfælde indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling med 7 dages varsel. 

 

Ekstraordinær generalforsamling skal 

endvidere holdes, hvis en 

regionsformand ikke opnår genvalg på 

en ordinær generalforsamling. Denne 

ekstraordinære generalforsamling skal 

indkaldes med 3 ugers varsel. 

Dagsordenen indeholder 1 punkt: Valg af 

formand. 

 

I den mellemliggende periode varetages 

regionsformandens opgaver af 

næstformanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilpasning af bestemmelsen så den 

afspejler, at regionsformanden ikke 

udøver administrativ ledelse. 
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Stk. 9. 

Forslag, som ønskes behandlet af TL’s 

hovedbestyrelse eller kongres, skal 

forelægges og vedtages af afdelingens 

generalforsamling. Forslag, der ikke 

vedtages, men opnår stemmetal svarende 

til mindst 1/3 af de tilstedeværende 

medlemmer, skal fremsendes til TL’s 

hovedbestyrelse med oplysning om de 

afgivne stemmetal. 

 

Stk. 10. 

Enhver lovligt indvarslet 

afdelingsgeneralforsamling er 

beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes 

antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt 

stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal 

finde sted, når bestyrelsen eller mindst 

1/3 af de tilstedeværende medlemmer 

kræver det. 

 

 

Stk. 9. 

Forslag, som ønskes behandlet af TL’s 

hovedbestyrelse eller kongres, skal 

forelægges og vedtages af 

regionsgeneralforsamlingen. Forslag, der 

ikke vedtages, men opnår stemmetal 

svarende til mindst 1/3 af de 

tilstedeværende medlemmer, skal 

fremsendes til TL’s hovedbestyrelse med 

oplysning om de afgivne stemmetal. 

 

Stk. 10. 

Enhver lovligt indvarslet 

regionsgeneralforsamling er 

beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes 

antal. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt 

stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal 

finde sted, når bestyrelsen eller mindst 

1/3 af de tilstedeværende medlemmer 

kræver det. 

§ 19, Afdelingsbestyrelsen 

 

Stk. 1. 

Afdelingen ledes af en bestyrelse, der 

består af formand, næstformand, 

kasserer og mindst yderligere 2 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen 

vælges på afdelingens ordinære 

generalforsamling for 2 år af gangen, 

således at halvdelen afgår efter tur hvert 

§ 19, Regionsbestyrelsen 

 

Stk. 1. 

TL regionens opgaver varetages af en 

bestyrelse, der består af formand, 

næstformand, kasserer og mindst 

yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen vælges på den ordinære 

regionsgeneralforsamling for 2 år ad 

gangen, således at halvdelen afgår efter 

Redaktionel tilpasning til ny struktur og 

opgaver herunder afskaffelse af særskilt 

regnskab for de enkelte regioner. 
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andet år. Formanden vælges 1 år 

forskudt for næstformanden. 

 

Stk. 2. 

I forbindelse med bestyrelsesvalget 

vælger generalforsamlingen mindst 2 

suppleanter for et år. Suppleanterne 

indtræder ved mandatledighed i 

bestyrelsen for tiden indtil 

førstkommende generalforsamling i den 

orden stemmetallene og/eller opstillingen 

angiver. 

For afdelinger med valgte lønnede følges 

de af TL’s hovedbestyrelse fastlagte 

regler i forbindelse med ansættelse og 

genvalg. 

Stk. 3. 

Såfremt formanden, næstformanden eller 

kassereren fratræder inden udløbet af 

valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig 

selv, indtil nyt valg kan finde sted ved en 

generalforsamling. 

tur hvert andet år. Formanden vælges 1 

år forskudt for næstformanden. 

 

Stk. 2. 

I forbindelse med bestyrelsesvalget 

vælger generalforsamlingen mindst 2 

suppleanter for et år. Suppleanterne 

indtræder ved mandatledighed i 

bestyrelsen for tiden indtil 

førstkommende generalforsamling i den 

orden stemmetallene og/eller opstillingen 

angiver. 

For regioner med valgte lønnede følges 

de af TL’s hovedbestyrelse fastlagte 

regler i forbindelse med ansættelse og 

genvalg. 

Stk. 3. 

Såfremt formanden eller næstformanden 

eller kassereren fratræder inden 

udløbet af valgperioden, konstituerer 

bestyrelsen sig selv, indtil nyt valg kan 

finde sted ved en generalforsamling. 

§ 20, Afdelingsbestyrelsens opgaver 

 

Stk. 1. 

Afdelingsbestyrelsen repræsenterer 

afdelingen og formidler kontakt mellem 

medlemmerne og de øvrige 

organisationsled i TL. Afdelingsformanden 

udgør den daglige politiske og 

administrative ledelse af afdelingen. 

§ 20, Regionsbestyrelsens funktion 

 

Stk. 1. 

Afdelingsbestyrelsen repræsenterer 

afdelingen og formidler kontakt 

mellem medlemmerne og de øvrige 

organisationsled i TL. 

Afdelingsformanden udgør den 

daglige politiske og administrative 

ledelse af afdelingen. 

Regionsbestyrelsens rolle og arbejde 

beskrives i overensstemmelse med de 

principper, der indføres i lovene. 
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Stk. 2. 

Afdelingsbestyrelsen har til opgave at 

gennemføre medlemsaktiviteter til 

styrkelse af organisationsarbejdet i 

afdelingens område i overensstemmelse 

med TL’s almindelige målsætning, ved 

bl.a.: 

• At yde forhandlingsbistand for 

klubber og tillidsrepræsentanter. 

Forhandlingsbistand ydes ved 

lokalt ansatte. 

• At afholde arrangementer i form af 

møder, kurser, ekskursioner m.v. 

• At nedsætte de udvalg, afdelingen 

finder påkrævet.  

 

 

Stk. 3. 

Afdelingsbestyrelsen administrerer 

afdelingen i overensstemmelse med TL’s 

love og de af kongressen, 

hovedbestyrelsen og forretningsudvalget 

afgivne retningslinier. 

 

 

Stk. 4. 

 

Regionsbestyrelsen varetager 

opgaverne beskrevet i § 16, stk. 2. 

 

Stk. 2. 

Afdelingsbestyrelsen har til opgave 

at gennemføre medlemsaktiviteter til 

styrkelse af organisationsarbejdet i 

afdelingens område i 

overensstemmelse med TL’s 

almindelige målsætning, ved bl.a.: 

• At yde forhandlingsbistand for 

klubber og 

tillidsrepræsentanter. 

Forhandlingsbistand ydes ved 

lokalt ansatte. 

• At afholde arrangementer i 

form af møder, kurser, 

ekskursioner m.v. 

• At nedsætte de udvalg, 

afdelingen regionsbestyrelsen 

finder påkrævet.  

 

Stk. 3. 

Afdelingsbestyrelsen administrerer 

afdelingen i overensstemmelse med 

TL’s love og de af kongressen, 

hovedbestyrelsen og 

forretningsudvalget afgivne 

retningslinier. 

 

Stk. 4. 
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Afdelingsbestyrelsen forvalter afdelingens 

midler og er ansvarlig over for 

generalforsamlingen, ligesom den antager 

og afskediger personale, jf. dog § 13, stk. 

3. 

 

 

Stk. 5. 

Afdelingsbestyrelsen skal udarbejde og 

indsende til TL’s hovedbestyrelse de af 

denne begærede indberetninger 

vedrørende afdelingens virksomhed og 

forhold, som måtte have væsentlig  

betydning for TL’s arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

Stk. 6. 

Der holdes afdelingsbestyrelsesmøde, så 

ofte formanden finder det påkrævet, eller 

når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, 

når mindst halv-delen af dens 

medlemmer er til stede. Alle sager 

afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står 

stemmerne lige, er formandens stemme 

Afdelingsbestyrelsen forvalter 

afdelingens midler og er ansvarlig 

over for generalforsamlingen, 

ligesom den antager og afskediger 

personale, jf. dog § 13, stk. 3. 

 

 

Stk. 5. 

Afdelingsbestyrelsen skal udarbejde 

og indsende til TL’s hovedbestyrelse 

de af denne begærede indberetninger 

vedrørende afdelingens virksomhed 

og forhold, som måtte have væsentlig  

betydning for TL’s arbejde. 

 

Stk. 2. 

Regionsbestyrelsen orienterer 

hovedbestyrelsen om TL-regionens 

virksomhed og forhold. 

Hovedbestyrelsen kan beslutte at 

regionen skal give konkrete 

oplysninger om TL-regionens 

virksomhed og forhold.  

Stk. 3. 

Der holdes Regionsbestyrelsesmøde, så 

ofte formanden finder det påkrævet, eller 

når to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 

regionsbestyrelsen er beslutningsdygtig, 

når mindst halv-delen af dens 

medlemmer er til stede. Alle sager 

afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står 

stemmerne lige, er formandens stemme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med ændringen præciseres det, at 

regionsbestyrelsen har pligt til aktivt at 

holde hovedbestyrelsen orienteret.  
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afgørende. Der skal føres protokol over 

alle forhandlinger. 

afgørende. Der skal føres protokol over 

alle forhandlinger. 

§ 21 Afdelingsregnskaber 

Stk. 1. 

Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for 

afdelingsregnskabet. Regnskabet føres 

efter TL’s hovedbestyrelses anvisninger.  

 

Stk. 2. 

Afdelingsregnskabet forelægges til 

godkendelse på afdelingens ordinære 

generalforsamling. Forinden 

forelæggelsen skal regnskabet været 

revideret af to afdelingsrevisorer. 

 

Afdelingsrevisorerne vælges på 

afdelingens ordinære generalforsamling 

for to år af gangen, således at de afgår 

efter hvert andet år. I forbindelse med 

revisorvalget vælges en revisorsuppleant 

for ét år, der i tilfælde af mandatledighed 

tiltræder som revisor indtil næste 

generalforsamling. 

 

 

Stk. 3. 

Revisorerne skal gennemgå regnskabet 

med tilhørende bilag og påse, at 

indtægter og udgifter er i 

overensstemmelse med 

generalforsamlingens beslutninger. 

§ 21 Afdelingsregnskaber 

Stk. 1. 

Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for 

afdelingsregnskabet. Regnskabet 

føres efter TL’s hovedbestyrelses 

anvisninger.  

 

Stk. 2. 

Afdelingsregnskabet forelægges til 

godkendelse på afdelingens ordinære 

generalforsamling. Forinden 

forelæggelsen skal regnskabet været 

revideret af to afdelingsrevisorer. 

 

Afdelingsrevisorerne vælges på 

afdelingens ordinære 

generalforsamling for to år af 

gangen, således at de afgår efter 

hvert andet år. I forbindelse med 

revisorvalget vælges en 

revisorsuppleant for ét år, der i 

tilfælde af mandatledighed tiltræder 

som revisor indtil næste 

generalforsamling. 

Stk. 3. 

Revisorerne skal gennemgå 

regnskabet med tilhørende bilag og 

påse, at indtægter og udgifter er i 

overensstemmelse med 

generalforsamlingens beslutninger. 

Som følge af regionernes funktion giver 

det ikke mening at have selvstændigt 

regnskab for hver region. Regionerne vil i 

stedet få en post i TLs budget og 

regnskab. 
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Revisorerne kan foretage uanmeldte 

kasseeftersyn. De nærmere regler for 

revision fastsættes af TL’s 

hovedbestyrelse. 

Revisorerne kan foretage uanmeldte 

kasseeftersyn. De nærmere regler for 

revision fastsættes af TL’s 

hovedbestyrelse. 

HB’s bemærkninger og indstilling 

Forslaget skaber rammerne for TL-regionernes demokrati. HB indstiller forslaget til vedtagelse. 

Et flertal af Hovedbestyrelsen indstiller med følgende stemmetal 

18 For 

0 Imod 

0 Hverken for eller imod 

at forslaget vedtages 


