
Vedtægter for Journalisternes Ferieforening 

Foreningens navn er Journalisternes Ferieforening. Foreningens hjemsted er Københavns 

Kommune. 

§2 

Foreningens formål er at fremme udlejning af ferieboliger til medlemmer af Dansk 

Journalistforbund. 

§3 

Samtlige medlemmer af Dansk Journalistforbund er ordinære medlemmer af foreningen. 

Foreningens ordinære medlemmer er kontingentfri. 

§4 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert  

andet år inden udgangen af april 

 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel i fagbladet ’Journalisten’ med 

angivelse  af dagsorden. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

5. Valg af bestyrelse 

6. valg af suppleanter 

7. Eventuelt 

Medlemmers forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 

før generalforsamlingen. 

§5 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 200 medlemmer med mindst 

14 dages varsel i fagbladet ’Journalisten’ med angivelse af dagsorden. Indeholder dagsordenen 

forslag til ændring af vedtægter, skal den ekstraordinære generalforsamling dog indkaldes efter 

samme retningslinjer som i § 4, stk. 2, 1. punktum. 

§ 6. 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og 

udføre generalforsamlingens beslutninger. 

Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2-6 bestyrelsesmedlemmer  og suppleanter efter       

generalforsamlingens  bestemmelser. 

Alle pladser i bestyrelsen og suppleanter   vælges på generalforsamlingen hvert andet år  . 

§7 

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. 

§8 

Bestyrelsen og suppleanter  vælger ud fra sin midte de medlemmer af bestyrelsen for 

Journalisternes Feriefond, som det – efter fondens fundats – tilkommer foreningen at udpege. 

§9 



Foreningen tegnes af formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening. 

§ 10 

Ændringer af disse vedtægter kan vedtages med to tredjedeles flertal blandt de fremmødte 

medlemmer på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

§ 11 

Foreningens opløsning kan vedtages med to tredjedeles flertal blandt de fremmødte medlemmer på 

en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis vedtagelsen bekræftes inden fire uger med 

almindeligt flertal på en efterfølgende generalforsamling indkaldt med dette formål. 

Ovenstående vedtægt er vedtaget på en ordinær  generalforsamling i Christiansfeld , den 29.2.2020. 

 


