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deling først efter 3 måneder. 

   

§ 7.  Udelukkelse fra lokalforeningens arbejde. 

   

  Af behandlingsmæssige årsager kan en lokalforenings be-

styrelse udelukke et medlem fra foreningens arbejde, så-

fremt dette findes hensigtsmæssigt. 

   

§ 8.  Tildeling af emblemer og erkendtligheder. 

   

 Stk. 1 Efter minimum 3 måneders uafbrudt medlemskab kan en 

lokalforenings bestyrelse, under hensyn til den pågælden-

des behandlingsmæssige forløb og under hensyn til den 

pågældendes interesse for lokalforeningens arbejde, tilde-

le et medlem, der er i behandling for et alkoholproblem, et 

Lænke-emblem. 

   

 Stk. 2 Efter minimum 1 års uafbrudt medlemskab kan en lokal-

forenings bestyrelse tildele et medlem, der er/har været i 

behandling for et alkoholproblem, Lænkens 1 års erkendt-

lighed. Overrækkelsen af denne erkendtlighed foretages af 

et lokalforeningsbestyrelsesmedlem efter ønske fra med-

lemmet. 

   

 Stk. 3 Efter minimum 5 års uafbrudt medlemskab kan en lokal-

forenings bestyrelse tildele et medlem, der er/har været i 

behandling for et alkoholproblem, Lænkens 5 års erkendt-

lighed.  Overrækkelsen af denne erkendtlighed foretages 

af et lokalforeningsbestyrelsesmedlem efter ønske fra 

medlemmet. 

   

 Stk. 4 Efter minimum 10 års uafbrudt medlemskab kan Lands-

foreningen Lænkens bestyrelse, efter indstilling fra lokal-

foreningens bestyrelse, tildele et medlem, der er/har været 

i behandling for et alkoholproblem, Landsforeningen 

Lænkens 10 års emblem.  Overrækkelsen af dette emblem 
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foretages af Landsforeningen Lænkens bestyrelsesmed-

lemmer efter ønske fra medlemmet. 

   

 Stk. 5 Efter 25 års medlemskab kan Landsforeningen Lænkens 

bestyrelse, efter indstilling fra lokalforeningens bestyrel-

se, tildele et medlem, Landsforeningen Lænkens æres-

medlemskab. Overrækkelse af æresmedlemskabet foreta-

ges af Landsforeningen Lænkens bestyrelsesmedlemmer, 

efter eget ønske fra medlemmet. Landsforeningen Læn-

kens 25 års emblem overrækkes efter medlemmets eget 

ønske enten i lokalforeningen eller på førstkommende 

Repræsentantskabsmøde. Overrækkelsen på Repræsen-

tantskabsmødet kan enten ske ved mødets begyndelse el-

ler under den efterfølgende middag. Æresmedlemmet op-

pebærer derefter de samme rettigheder som aktive med-

lemmer, dog er æresmedlemmer friholdt for kontingent. 

   

 Stk. 6 Andre medlemmer, der henhører under § 5, stk. 1, litra b, 

kan efter indstilling fra lokalforeningens bestyrelse tilde-

les Landsforeningen Lænkens blå nål for en god og aktiv 

indsats efter 1 år.  Landsforeningen Lænkens bestyrelse 

godkender tildelingen, som varetages af lokalforeningens 

bestyrelsesmedlemmer, efter eget ønske fra medlemmet. 

   

§ 9.  Generalforsamling. 

   

 Stk. 1 Lokalforeningens øverste myndighed er - med de i Lands-

foreningen Lænkens vedtægter nævnte begrænsninger - 

generalforsamlingen.  På generalforsamlingen kan alle 

medlemmer deltage. 

   

 Stk. 2 Stemmeret og valgbarhed har de medlemmer, der opfylder 

nærværende loves bestemmelser i § 5 og § 6, og som i øv-

rigt ikke har fortabt medlemsrettighederne i medfør af 

Landsforeningen Lænkens vedtægter. Valgbar er tillige 

samme medlemmer, såfremt generalforsamlingen har 


