
Vedtægtsændringsforslag til Kapitel 7, §18  
 

Nuværende vedtægter: 
§ 18 Tegning og hæftelse 

1.        Et bestyrelsesmedlem kan underskrive forpligtende for organisationen.  Ved optagelse af 
lån og ved køb, salg eller pantsætning af ejendom tegnes organisationen af den samlede 
bestyrelse. En enig bestyrelse kan meddele prokura til andre personer. 

 
2. Organisationen er en selvstændig juridisk person, som alene hæfter for sine forpligtelser 

med de midler, som organisationen råder over. Bestyrelsen påtager sig intet personligt 
hæftelsesansvar for organisationens forpligtelser, dog med forbehold for gældende 
retsbestemmelser. 

 
3. IMCC hæfter for aktivitetsgruppers projekter og arbejde, jf. dansk ret, ifald de har 

opfyldt de af generalforsamlingen eller bestyrelsen fastsatte krav . 
 

 
Forslag 1 til ændring af vedtægt: 
 
§18, stk. 1, første sætning “Et bestyrelsesmedlem kan underskrive forpligtende for organisationen.” 
slettes. 
 
 
Motivation for ændringen; 
Det giver ingen mening at ét bestyrelsesmedlem kan ’underskrive forpligtende for organisationen.’ 
I mange organisationer har man en bestemmelse om hvem der ”tegner organisationen” og det forstås 
som hvem kan agere på vegne af organisationen. Nogle gange er det formanden, andre gange 
formanden OG sekretariatslederen, andre gange formanden og kassereren eller formanden og et andet 
bestyrelsesmedlem og i nogle tilfælde den samlede bestyrelse. 
 
Hvis vi blot sletter den ene sætning står der ingenting om hvem der er tegningsberettiget – det kan man 
godt vælge at gøre (Red Barnet Ungdom har f.eks. ikke en sådan bestemmelse). Altså at man ikke skriver 
noget om hvem der er tegningsberettiget. Vi har i forvejen i §14 stk 2 flg.: ”Bestyrelsen er ansvarlig for 
organisationens daglige ledelse.” 
 
 

Forslag 2 til ændring af vedtægt: 
 
§18, stk. 1, første sætning 
“Et bestyrelsesmedlem kan underskrive forpligtende for organisationen. [...}”  
erstattes med 
“Organisationen tegnes af Bestyrelsen. [...]” 
 
 
Motivation for ændringen; 
Som ved forslag 2, med tilføjelse af at understrege Bestyrelsens ansvar jf. §14 stk 2, nu hvor kapitlet 
hedder ”Tegning og hæftelse”. 


