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VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN LÆNKEN: 

 

   

   

§ 1.  NAVN OG HJEMSTED. 

   

 Stk. 1 Foreningens navn er: Landsforeningen Lænken. 

   

 Stk. 2 Landsforeningen Lænken alene ejer retten til navnet 

Lænken, der er optaget i foreningsregistret 

24.8.1984 under register nummer 2425. 

   

 Stk. 3 Landsforeningen Lænkens hjemsted er Storkøben-

havn. 

   

§ 2.  FORMÅL. 

   

 Stk. 1 Landsforeningen Lænken har til formål at forebygge 

alkoholproblemer ved at hjælpe mennesker med at 

overvinde deres alkoholproblem og vejlede deres 

pårørende og andre til de bedste behandlingsmulig-

heder. 

   

 Stk. 2 Med dette formål skal Landsforeningen Lænken: 

 

a) samle de kredse i befolkningen, som ønsker at 

støtte Landsforeningen Lænken i dens arbejde for 

mennesker med alkoholrelaterede problemer og 

det forebyggende arbejde. 

b) hjælpe bestående lokalforeninger af Landsfor-

eningen Lænken, som er oprettet med de samme 

formål samt hjælpe med og motivere til oprettelse 

af nye lokalforeninger, heriblandt lokalforeninger 

for mennesker, der er opvokset i familier med al-

koholproblemer. 

c) udbrede kendskab til og forståelse for mennesker 
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med alkoholproblemer og deres pårørendes behov 

og muligheder for behandling samt udgive et pe-

riodisk tidsskrift, der bl.a. informerer om aktivite-

ter, behandlingssteder og lokalforeninger. 

d) medvirke til etablering af bedst mulige indsatser 

til forebyggelse og behandling for mennesker 

med alkoholrelaterede problemer i Danmark, der 

virker i overensstemmelse med Landsforeningen 

Lænkens idégrundlag. 

e) medvirke til at nedbryde tabu om mennesker med 

alkoholproblemer. 

 

 Stk. 3 Til fremme af det i stk. 1, nævnte formål, kan 

Landsforeningen Lænken erhverve fast ejendom. 

Beslutning om køb og salg af sådan fast ejendom, 

kan kun træffes af en enig, fuldtallig og forsamlet 

bestyrelse. 

 

   

 Stk. 4 Med mennesker med alkoholproblemer forstås per-

soner, som er blevet afhængig af alkohol.  

   

 Stk. 5 Med mennesker med alkoholrelaterede problemer 

forstås både: 

a) Storforbrugere af alkohol, der drikker mere 

end det af sundhedsmyndighedernes maksima-

le genstandsgrænse, 

b) Personer, som nævnt i stk. 4, og 

c) Pårørende eller andre med relation til de under 

pkt. a og b nævnte personer. 

   

§ 3.  IDÉ-GRUNDLAG. 

   

 Stk. 1 Landsforeningen Lænken og dens tilknyttede lokal-

foreninger bygger på en tillid til, at mennesker med 

alkoholproblemer kan overvinde problemerne med 
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støtte fra fællesskabet i lokalafdelingen og eventuelt 

med professionel bistand. 

   

 Stk. 2 Landsforeningen Lænkens arbejde skal foregå på 

grundlag af de ressourcer samt ønsker og behov, 

som mennesker med alkoholrelaterede problemer 

selv har.  

   

 Stk. 3 Landsforeningen Lænken og dens tilknyttede lokal-

foreninger er uafhængige af partipolitiske, religiøse 

og erhvervsmæssige interesser, og alle aktiviteter 

foregår i et alkoholfrit miljø. Der kræves ikke af-

holdsløfte i Lænken. 

   

 Stk. 4 Landsforeningen Lænken og dens lokalforeninger 

kan indgå samarbejde med andre organisationer på 

en sådan måde, at Landsforeningen Lænkens formål 

og idégrundlag ikke tilsidesættes. 

   

§ 4.  LOKALFORENINGER. 

   

 Stk. 1  Medlemskab af Landsforeningen Lænken er knyttet 

til medlemskab af en lokalforening. 

   

 Stk. 2 Lokalforeningernes love herunder love for Lænkens 

Unge Ambassadører og ændringer af disse skal ud-

arbejdes af Landsforeningen Lænken og godkendes 

af repræsentantskabet.  

   

 Stk. 3 Landsforeningen Lænken kan oprette nye lokalfor-

eninger efter drøftelse med tilgrænsende lokalfor-

eninger og kredsråd. 

   

§ 5.  MEDLEMSKAB. 

   

 Stk. 1 Som medlemmer af de i § 4 nævnte lokalforeninger 
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og dermed af Landsforeningen Lænken kan optages: 

  a) Mennesker, som selv ønsker at overvinde deres 

alkoholproblem. 

b) Pårørende, familier og børn af mennesker med 

alkoholproblemer.  

c) Enkeltpersoner, der sympatiserer med Lands-

foreningen Lænkens formål og idégrundlag. 

   

 Stk. 2 Pårørende, enkeltpersoner, virksomheder, institutio-

ner og organisationer kan vælge at tegne et støtte-

medlemskab. Støttemedlemskab giver ikke stemme-

ret og valgbarhed til styrende organer. 

Ønsker ovennævnte i stedet at støtte Landsforenin-

gen Lænkens arbejde økonomisk ved frivillige bi-

drag, kan der udstedes et gavebrev til Landsforenin-

gen Lænken. 

   

 Stk. 3 Landsforeningen Lænkens bestyrelse kan - efter 

drøftelse med den enkelte lokalforening - udelukke 

et medlem tidsbestemt eller varigt.  Ligeledes kan en 

medlemssøgende nægtes optagelse.  Beslutning om 

udelukkelse eller nægtet optagelse kan træffes, hvis 

den pågældende modarbejder de i vedtægterne om-

talte formål og det nævnte idégrundlag. 

   

 Stk. 4 Meddelelse om udelukkelse eller nægtet optagelse 

skal sendes den pågældende ved anbefalet brev tilli-

ge med kopi til lokalforeningen. Den pågældendes 

rettigheder efter stk. 5 eller stk. 6 skal fremgå af 

meddelelsen. 

   

 Stk. 5 Beslutningen om udelukkelse efter stk. 3 kan af den 

pågældende begæres indbragt for det førstkommen-

de ordinære repræsentantskabsmøde eller ekstraor-

dinære repræsentantskab. Begæringen skal skriftligt 

indsendes til Landsforeningen Lænkens bestyrelse 
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inden 45 dage efter modtagelsen af meddelelsen om 

udelukkelse. Det pågældende medlem kan ved per-

sonligt fremmøde ved repræsentantskabet få besty-

relsens beslutning behandlet.  

   

 Stk. 6 Ved beslutning om nægtet optagelse har den pågæl-

dende samme indsigelsesret som ved udelukkelse.  

Dog har den pågældende her ikke adgang til repræ-

sentantskabsmødet. 

   

 Stk. 7 Repræsentantskabets afgørelse er endelig. 

   

§ 6.  FORENINGENS ORGANER. 

   

 Stk. 1 Landsforeningen Lænkens organer består af: 

   

  a) Lokalforeninger. 

b) Lokalforeninger, Lænkens Unge Ambassadø-

rer.  

c) Repræsentantskabet. 

d) Landsforeningen Lænkens bestyrelse. 

   

 Stk. 2 Et flertal af medlemmerne i Landsforeningen Læn-

kens bestyrelse, herunder landsformanden, samt i 

andre besluttende organer, skal tidligere selv have 

haft et alkoholproblem. Dette gælder dog ikke for 

organet Lænkens Unge Ambassadører. 

   

§ 7.  REPRÆSENTANTSKABET. 

   

 Stk. 1 Landsforeningen Lænkens øverste myndighed er re-

præsentantskabet.  Landsforeningen Lænkens besty-

relse og de valgte repræsentanter fra lokalforenin-

gerne udgør repræsentantskabet 

   

 Stk. 2 Repræsentanterne for lokalforeningerne vælges på 
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lokalforeningernes generalforsamling, der afholdes i 

perioden 1. marts til 31. marts. 

   

 Stk. 3 Der vælges én repræsentant pr. påbegyndt 10 med-

lemmer, gældende pr. 1. marts.  Resultatet meddeles 

skriftligt til Landsforeningen Lænken senest den 15. 

april. 

   

 Stk. 4 Af en lokalforenings valgte repræsentanter skal 

mindst halvdelen selv have haft et alkoholproblem. 

Dette gælder dog ikke for lokalforeningerne Læn-

kens Unge Ambassadører. 

   

§ 8.  REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 

   

 Stk. 1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i 

maj måned. Bestyrelsen fastsætter stedet for mødets 

afholdelse. 

   

 Stk. 2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afhol-

des, såfremt 2/3 af Landsforeningen Lænkens besty-

relse eller 2/3 af lokalforeningernes repræsentanter 

skriftligt fremsætter begæring herom overfor Lands-

foreningen Lænkens formand eller dennes stedfor-

træder. 

   

 Stk. 3 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afhol-

des senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget. 

   

 Stk. 4 Ethvert repræsentantskabsmøde skal indvarsles 

skriftligt overfor lokalforeningernes repræsentanter 

og overfor Landsforeningen Lænkens bestyrelses-

medlemmer.  Indvarslingen skal afsendes senest 14 

dage før mødets afholdelse og skal indeholde en 

dagsorden. 
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 Stk. 5. Landsforeningen Lænkens sekretariat optager referat 

af mødet. 

   

 Stk. 6 Referatet skal indeholde beretning fra Landsforenin-

gen Lænken og Fonden Novavi samt repræsentant-

skabets beslutninger i henhold til hvert af dagsorde-

nens punkter, jf. § 10, ligesom væsentlige hoved-

punkter kan gengives fra dagsordenens pkt. 10.  

Referatet udsendes til medlemmer af repræsentant-

skabet senest 1 måned efter mødets afholdelse. 

   

§ 9.  ANMELDELSER AF SAGER. 

   

  Sager, som ønskes behandlet på et repræsentant-

skabsmøde, skal skriftligt anmeldes til Landsfor-

eningen Lænkens bestyrelse senest 3 uger før mø-

dets afholdelse.  Anmeldelse af sager kan kun ske 

gennem en lokalforenings bestyrelse eller gennem 

Landsforeningen Lænkens bestyrelse. 

   

§ 10.  REPRÆSENTANTSKABSMØDETS DAGSORDEN. 

   

 Stk. 1 Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabs-

møde skal indeholde følgende punkter: 

   

  1. Valg af dirigent og stemmeudvalg, 

 

2. Landsforeningen Lænkens bestyrelses beretning 

for den forgangne periode. (Beretning foreligger 

på skrift ved mødets start). 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab for det 

foregående regnskabsår, samt beslutning om de-

charge. 

 

4. Landsforeningen Lænkens bestyrelses forslag til 
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budget for det kommende regnskabsår. 

 

5. Fastsættelse af medlemskontingent til Landsfor-

eningen Lænken. 

 

6. Behandling af anmeldte sager. 

 

7. Valg til Landsforeningen Lænkens bestyrelse: 

 

  a) Valg af landsformand for en periode af 4 år. 

b) Næstformand vælges for en periode af 4 år. Pe-

rioden på 4 år regnes fra de sidste 2 år af peri-

ode for valg af landsformand, jf. § 7 a og såle-

des, at ordinær periode for valg af henholdsvis 

formand og næstformand er forskudt med altid 

2 år. 

c) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en perio-

de af 2 år på lige år.  

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en perio-

de af 2 år på ulige år. 

 

  8. Valg af statsautoriseret revisor. 

9. Valg af intern foreningsrevisor. 

10. Eventuelt. 

   

 Stk. 2 Mindst 1 af de i stk. 1, under punkt 7, litra a, b og c 

valgte personer, skal bo og være medlem af en lokal-

forening i Jylland eller Fyn.  

   

§ 11.  ADGANG TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET. 

   

 Stk. 1 Adgang til repræsentantskabsmødet har følgende 

personer: 

   

  a) Repræsentanter med gyldigt medlemskort. 
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b) Landsforeningen Lænkens bestyrelsesmedlemmer 

med gyldigt medlemskort samt bestyrelsesmed-

lemmet udpeget af bestyrelsen for Fonden Nova-

vi. 

 

c) Alle interesserede kan være til stede, men repræ-

sentantskabet kan anmode om lukkede døre. 

 

 Stk. 2 Følgende personer har stemme- og taleret på repræ-

sentantskabsmødet: 

   

  a) Lokalforeningsvalgte repræsentanter med gyldigt 

medlemskort. 

 

b) Landsforeningen Lænkens bestyrelsesmedlemmer 

med gyldigt medlemskort. 

 

c) Bestyrelsesmedlemmet fra Fonden Novavi med 

tale og stemmeret 

 

d) Taleret kan af repræsentantskabet gives til andre 

personer i enkeltspørgsmål. 

 

 Stk. 3 Følgende personer er valgbare på repræsentantska-

bet: 

   

  a) Alle fremmødte personer med gyldigt medlems-

kort jfr.  Lokalforeningens Love § 5, stk. 4. 

 

 Stk. 4 Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre 1 

repræsentant, et medlem af Landsforeningen Læn-

kens bestyrelse eller dirigenten, forlanger skriftlig 

afstemning. 

   

 Stk. 5 Ved valg til Landsforeningen Lænkens bestyrelse 

skal afstemningen altid være skriftlig. 
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 Stk. 6 Forud for modtagelse af valg til Landsforeningen 

Lænkens bestyrelse må den pågældende overfor re-

præsentantskabet erklære sig indforstået med, at be-

styrelsen kan fratage medlemmet bestyrelsesposten, 

såfremt arbejdet ikke udføres tilfredsstillende, og 

vedkommende ikke frivilligt trækker sig tilbage. 

   

 Stk. 7 Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved 

simpelt stemmeflertal. 

   

 Stk. 8 Ved ændringer af og tillæg til Landsforeningen 

Lænkens vedtægter og lokalforeningernes love, her-

under love for Lænkens Unge Ambassadører, kræ-

ves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmød-

te stemmer for forslaget. 

   

§ 12.  LANDSFORENINGEN LÆNKENS BESTYRELSE. 

   

 Stk. 1 Landsforeningen Lænkens bestyrelse består af: 

   

  a) Landsformand. 

b) Næstformand. 

c) 4 bestyrelsesmedlemmer. 

d) 1 bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen for 

Fonden Novavi blandt dennes selvsupplerende 

del. 

 

   

 Stk. 2 I tilfælde af bestyrelsesmedlemmers fratræden in-

denfor valgperioden er bestyrelsen selvsupplerende, 

på samme vilkår som var det et valg til bestyrelsen. 

De pågældende fungerer frem til næste ordinære re-

præsentantskabsmøde. 

   

 Stk. 3 Landsforeningen Lænkens bestyrelse fastsætter selv 
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sin dagsorden. Der skal afholdes mindst 10 årlige 

bestyrelsesmøder. I tilfælde af stemmelighed ved 

afstemninger er landsformandens stemme udslags-

givende. 

   

 Stk. 4 Landsforeningen Lænkens bestyrelse kan i fornø-

dent omfang frikøbes til at udføre Lænkearbejde.  

Frikøbet sker efter dokumenteret tabt arbejdsfortje-

neste.  De samlede udgifter til sådanne frikøb for 

den samlede bestyrelse kan dog ikke overstige kr. 

150.000 pr. regnskabsår. 

   

§ 13.  KOMPETENCE OG ANSVAR FOR LANDSFORENINGEN 

LÆNKENS BESTYRELSE. 

   

 Stk. 1 Landsforeningen Lænkens bestyrelse repræsenterer 

samtlige tilknyttede lokalforeninger og har alene ret-

ten til at optage og føre forhandlinger med offentlige 

myndigheder, institutioner, organisationer o. lign. 

   

 Stk. 2 Landsforeningen Lænkens bestyrelse har pligt til 

under forhandlinger med lokale myndigheder, i vi-

dest muligt omfang at inddrage lokalforeningen, 

som også er pligtig til at bistå Landsforeningen 

Lænkens bestyrelse i disse forhandlinger. Herudover 

skal Landsforeningen Lænkens bestyrelse underrette 

lokalforeningen og Kredsrådet om forløbet og resul-

tatet af sådanne forhandlinger. 

   

 Stk. 3 Landsforeningen Lænkens bestyrelse har ansvaret 

for foreningens økonomi, i tæt samarbejde med for-

eningens sekretariat og revisorer. 

   

 Stk. 4 I forbindelse med aktiviteter fra lokalforeningerne 

kan der ikke indgås aftaler, der medfører økonomi-

ske konsekvenser for, eller på anden måde berører 

Landsforeningen Lænken, uden samtykke fra dennes 
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bestyrelse. Såfremt et sådant samtykke ikke indhen-

tes, hæfter lokalforeningens bestyrelse personligt i 

forhold til Landsforeningen Lænken for eventuelle 

tab, som sådanne aftaler måtte medføre. 

   

 Stk. 5 Landsforeningen Lænkens bestyrelse må ikke indgå 

økonomiske aftaler, der indebærer anden anvendelse 

af Landsforeningen Lænkens midler end forudsat i 

vedtægterne, ligesom Landsforeningen Lænkens 

midler - bortset fra kassebeholdningen - kun må an-

bringes i pengeinstitut eller værdipapirer eller i fast 

ejendom, som nævnt i § 2, stk. 3.  Overholdes denne 

bestemmelse ikke, hæfter Landsforeningen Lænkens 

bestyrelse personligt for eventuelle tab. 

   

 Stk. 6 Økonomiske beslutninger, som akut må træffes af et 

medlem i Landsforeningen Lænkens bestyrelse, skal 

ufortøvet meddeles de øvrige bestyrelsesmedlemmer 

og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. 

   

§ 14  UDVALG OG RÅD. 

   

 Stk. 1 Landsforeningen Lænkens bestyrelse nedsætter og 

opløser efter samråd med lokalforeningerne stående 

udvalg og råd, herunder Kredsråd, under hensyn til 

behov og ønsker. 

Landsforeningen Lænkens bestyrelse fastsætter for-

retningsorden for udvalg og råd. 

   

 Stk. 2 I det omfang, at Fonden Novavi stiller en bestyrel-

sesplads til rådighed for Landsforeningen Lænken, 

skal til en sådan bestyrelsesplads besættes af den til 

enhver tid værende formand for Landsforeningen 

Lænken.  

   

§ 15.  LANDSFORENINGEN LÆNKENS ADMINISTRATION OG 

SEKRETARIAT. 
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 Stk. 1 Det administrative arbejde i Landsforeningen Læn-

ken og for lokalforeningerne, herunder Lænkens 

Unge Ambassadører varetages af de af bestyrelsen 

ansatte medarbejdere i sekretariatet efter bestyrel-

sens nærmere instruks. 

   

 Stk. 2 Ansatte i Landsforeningen Lænkens administration 

kan ikke vælges som repræsentanter eller være med-

lemmer af Landsforeningen Lænkens styrende orga-

ner. Derimod kan en ansat i Landsforeningens Læn-

kens administration støtte Lænkens arbejde efter 

reglerne i § 5, stk. 2.  

   

§ 16.  TEGNINGSRET. 

   

 Stk. 1 Ved overordnede afgørelser tegnes Landsforeningen 

Lænken af landsformanden og et bestyrelsesmedlem 

i forening.  For så vidt angår den daglige drift tegnes 

Landsforeningen Lænken af en ansat eller et besty-

relsesmedlem.  

   

 Stk. 2 Landsforeningen Lænkens bestyrelse kan meddele 

prokura til sekretariatets ansatte. 

   

  Medlemmer med nære familiemæssige relationer, 

herunder samlevende par, der sidder i samme besty-

relse kan ikke samtidig meddeles prokura. 

   

§ 17  REGNSKAB OG REVISION. 

   

 Stk. 1 Landsforeningen Lænkens regnskabsår er kalender-

året. 

   

  Landsforeningen Lænkens bestyrelse udsender hvert 

år et driftsregnskab med status pr. 31. december til 
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lokalafdelingerne. 

   

 Stk. 2 Regnskabet revideres af én af repræsentantskabet 

valgt statsautoriseret revisor.  

   

 Stk. 3 Regnskab for afvikling af projekter, hvortil det of-

fentlige eller andre tilskudsgivere har bevilget øko-

nomisk støtte, kan revideres af den interne for-

eningsrevisor, såfremt lovgivningen for det pågæl-

dende område tillader dette. 

   

§ 18  OPLØSNING. 

   

  Beslutning om opløsning af Landsforeningen Læn-

ken kan træffes på et repræsentantskabsmøde så-

fremt 3/4 af de stemmeberettigede stemmer herfor. 

   

  Samtidig træffes beslutning om anvendelse af 

Landsforeningen Lænkens midler.  Dette skal ske i 

forhold til Landsforeningen Lænkens formål eller 

dermed beslægtede almennyttige formål. 
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Foranstående vedtægter for Landsforeningen Lænken er en sammen-

skrivning af vedtægterne, som blev godkendt på repræsentantskabet den 

12. maj 1996, og vedtagne ændringer den 27. maj 2000. 

 

§ 17, stk. 3 fik sin udformning på repræsentantskabet den 25. maj 2002. 

 

§ 5, stk. 2, § 8, stk. 1, § 11, stk. 1 og 2, § 15, stk. 1 og § 16, 2. afsnit, blev 

ændret på repræsentantskabet den 22. og 23. maj 2004. 

 

”Landsforeningen” og ”Landsforeningen LÆNKEN” i alle bestemmelser 

ændredes til ”Landsforeningen Lænken” og i § 1, sidste afsnit, ændredes 

”Centralkontoret for Lænkeambulatorierne” til ” Lænkeambulatorierne i 

Danmark på repræsentantskabet den 28. – 29. 2005. 

 

På repræsentantskabet den 20. – 21. maj 2006 blev indsat et nyt afsnit 3 i 

§ 8, stk. 5. 

 

På repræsentantskabet den 12. – 13. maj 2007 blev regionsrådet ændret til 

kredsrådet. I konsekvens heraf ændredes § 4, stk. 3, § 13, stk. 1, og § 14. 

 

På repræsentantskabet den 16. - 17. maj 2009 blev et nyt stk. 2 indsat i § 

14.  

 

På repræsentantskabet den 28. maj 2011 blev § 8, stk. 5, 2. afsnit omfor-

muleret, og 3. afsnit udgik. 

 

På repræsentantskabet den 12. maj 2012 blev der foretaget ændring i § 5, 

stk. 1, 3. pkt. I § 11, stk. 1 b, blev indsat en tilføjelse, og der blev foreta-

get en redaktionel ændring i stk. 2.1, og litreringen 2.1 blev fjernet, såle-

des at stykket indgår som sidste punkt i stk. 2. 

 

På repræsentantskabet den 24. maj 2014 blev der tilføjet ”eller Fyn” efter 

”i Jylland” i § 10, pkt. 7, sidste punktum. 

 

På repræsentantskabet den 21. maj 2016 blev næstformandens valgperio-

de i § 10, pkt. 7 b, ændret til 4 år. Ændringen skal træde i kraft med virk-
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ning på det ordinære repræsentantskabsmøde i maj 2017, hvorfor næst-

formandens første valgperiode alene bliver på 3 år. 

 

På ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. juni 2016 blev der ved-

taget ændringer og tilføjelser, således at Lænkens Unge Ambassadører – 

LUA implementeres i Landsforeningens Lænkens vedtægter. 

 

Ændringer og tilføjelser blev foretaget i følgende bestemmelser:  

 

§ 2, 1. afsnit, og 2. afsnit, 3. og 5. pkt.,  

§ 4, stk. 2 og 3,  

§ 5, stk. 1, 2. pkt.,  

§ 6, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2,  

§ 7, stk. 3,  

§ 10, pkt. 7, sidste afsnit,  

§ 11, stk. 7, 

§ 12, stk. 1, sidste afsnit,  

§ 13, stk. 3, og  

§ 15, stk. 1. 

 

Endvidere godkendtes de fremlagte love for Lænkens Unge Ambassadø-

rer – LUA. 

 

På repræsentantskabet den 20. maj 2017 blev der foretaget ændringer i 

vedtægterne foranlediget af, at Lænkeambulatorierne er afløst af Fonden 

Novavi. Desuden blev der foretaget ændringer af redaktionel karakter i 

form af andre begreber for Lænkens målgruppe. Vedtægterne er ved 

samme lejlighed udstyret med flere styknumre for at lette muligheden for 

henvisninger til eventuelle påberåbte regler. 

 

På repræsentantskabet den 26. maj 2018 blev der foretaget ændringer i 

vedtægternes § 10, stk. 1, pkt. 8. § 10, stk. 1, pkt. 9 ophævedes, hvorefter 

§ 10, stk. 1, pkt. 10, Eventuelt, bliver til pkt. 9. I § 10, stk. 2, udgik sidste 

sætning, således at Lænkens Unge Ambassadører ikke er repræsenteret i 

Landsforeningens Lænkens bestyrelse. Ændringen i § 10, stk. 2, trådte i 
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kraft straks. I konsekvens af ændringen i § 10, stk.1, pkt. 8, blev § 17, stk. 

2, om revision af regnskabet, ændret.  

 

På repræsentantskabet den 25. maj 2019 ændredes vedtægten således, at 

de ændringer, der blev vedtaget i 2018, annulleredes, og de vedtægtsvil-

kår, der var gældende før ændringerne i 2018, blev tilbageført. 

Forslaget gennemførtes på en sådan måde, at ændringerne skal have virk-

ning allerede for årsregnskabet for 2019 og for hele regnskabsåret 2019, 

da sammen med den valgte foreningsrevisor på repræsentantskabet i 

2018.  

 

På repræsentantskabet den 13. juni 2020 blev det besluttet at ændre § 7, 

stk. 3 ”En repræsentant pr. påbegyndt 25 medlemmer” ændres til; En re-

præsentant pr. påbegyndt 10 medlemmer. 

 

På repræsentantskabet den 29. maj 2021 blev det besluttet at ændre § 10 

stk. 1, nr. 7 ”antal bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningen Lænken æn-

dres til 7 bestyrelsesmedlemmer”. § 12 stk. 1: Landsforeningen Lænkens 

bestyrelse består af: a) Landsformand, b) Næstformand, c) 4 bestyrelses-

medlemmer, d) 1 bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen for Fonden 

Novaví blandt dennes selvsupplerende del. Med virkning med det samme.  


