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Lokalforeningslove: 

 

 

 

   

   

§ 1.  Navn. 

   

 Stk. 1 Stk. 1. Lokalforeningens navn er: Lokalområdets navn 

samt "Lænken". 

   

 Stk. 2 Stk. 2. Navnet Lænken tilhører alene Landsforeningen 

Lænken og de tilknyttede lokalforeninger. 

   

§ 2.  Formål og idé-grundlag. 

   

  Lokalforeningen skal medvirke til at forebygge og over-

vinde alkoholproblemer i overensstemmelse med Lands-

foreningen Lænkens vedtægter § 2 og § 3. 

   

§ 3.  Lokalforeningen og dens aktiviteter. 

   

 Stk. 1 De i § 2 nævnte formål skal fremmes igennem behand-

lingstiltag og foreningsaktiviteter, såsom kontakt mellem 

lokalforeningens medlemmer, møder og studiekredse samt 

oplysnings- og kursusvirksomhed. 

   

 Stk. 2  Stk. 2. Lokalforeningen skal i sit område arbejde aktivt 

for at forebygge og overvinde alkoholproblemer og følge-

virkningerne heraf. 

   

 Stk. 3 Til fremme af dette skal lokalforeningen søge at skabe 

gode relationer til myndigheder, organisationer, institutio-

ner samt pressen, arbejdsmarkedets parter og andre, som 

kan være medvirkende til at styrke indsatsen. 
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 Stk. 4 Lokalforeningen skal medvirke og deltage i møder, kurser 

og andre tiltag arrangeret af Landsforeningen Lænken el-

ler i samarbejde med andre lokalforeninger, evt. gennem 

Kredsrådet. 

   

§ 4.  Lokalforeningernes ansvar. 

   

 Stk. 1 Lokalforeningernes love skal være i overensstemmelse 

med Landsforeningen Lænkens vedtægter. 

   

 Stk. 2 Lokalforeningen repræsenteres af Landsforeningen Læn-

kens bestyrelse over for offentlige myndigheder og andre 

og kan ikke selvstændigt indgå nogen form for aftaler 

med offentlige myndigheder, institutioner og andre. 

   

 Stk. 3 Aftaler i forbindelse med lokale og kredslige aktiviteter, 

som berører Landsforeningen Lænkens økonomi og inte-

resser, kan ikke indgås uden Landsforeningen Lænkens 

bestyrelses forudgående samtykke, jfr. § 13, stk. 1 og stk. 

3 i Landsforeningen Lænkens vedtægter. 

   

§ 5.  Medlemskab. 

   

 Stk. 1 Lokalforeningen kan optage følgende som medlemmer: 

   

  a) Mennesker, som selv ønsker at overvinde deres al-

koholproblem. 

b) Pårørende og familie til sådanne personer. 

c) Enkeltpersoner, der sympatiserer med Landsfor-

eningen Lænkens formål og idégrundlag. 

   

 Stk. 2 Pårørende, enkeltpersoner, virksomheder, organisationer 

og institutioner kan vælge at tegne et støttemedlemskab. 

Støttemedlemskab giver ikke stemmeret og valgbarhed til 

styrende organer. 
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 Stk. 3 Kontingentstørrelsen af de enkelte medlemskaber fastsæt-

tes af lokalforeningens generalforsamling. 

   

 Stk. 4 Ved indmeldelse i en lokalforening bliver den pågældende 

automatisk medlem af Landsforeningen Lænken og får 

dermed ret til at deltage i møder, kurser og arrangementer. 

   

 Stk. 5 Stemmeret og valgbarhed i lokalforeningen opnås ved 

indmeldelse og kontingentbetaling.  Disse rettigheder op-

nås 3 måneder efter ovennævnte indmeldelse og kontin-

gentbetaling. 

   

§ 6.  Kontingentbetaling. 

   

 Stk. 1 Kontingent betales hver måned og forfalder til betaling 

senest den sidste dag i den pågældende måned.  Kontin-

gentrestance på 3 måneder medfører automatisk suspensi-

on af medlemsrettigheder, herunder eventuelle valgte og 

tildelte tillidsfunktioner. 

   

 Stk. 2 Udgør restancen 6 måneder, ophører medlemskabet uden 

yderligere varsel. 

   

 Stk. 3 Medlemmer, som efter suspension berigtiger kontingent-

restance, eller efter ophævelse af medlemskabet på ny 

indmeldes, opnår først stemmeret og valgbarhed efter 3 

måneder. 

   

 Stk. 4 Ved overflytning til en anden lokalafdeling opnås først 

stemmeret og valgbarhed efter 3 måneder, medmindre 

Landsforeningen Lænkens bestyrelse giver dispensation. 

Al kontingentrestance til den fraflyttede lokalafdeling skal 

være indbetalt. 

   

 Stk. 5 Såfremt medlemskabet er ophørt grundet kontingentre-

stance opnås stemmeret og valgbarhed i den tilflyttede af-
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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 
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godkendt medlemmets forfald, og derudover såfremt med-

lemmet skriftligt overfor generalforsamlingen har erklæret 

sig indforstået med valg samt erklæret sig indforstået med 

at overholde denne lovs § 12, stk. 4. 

   

§ 10.  Generalforsamlingens afholdelse og indkaldelse. 

   

 Stk. 1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perio-

den 1. - 31. marts.  Generalforsamlingen indkaldes skrift-

ligt med mindst 14 dages varsel, og der skal vedlægges en 

af bestyrelsen udarbejdet dagsorden samt lokalforenin-

gens reviderede regnskab for det forløbne år. 

   

 Stk. 2 Sager og forslag, som ønskes behandlet på generalforsam-

lingen, skal skriftligt anmeldes til lokalforeningens besty-

relse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

   

 Stk. 3 Sekretæren i lokalforeningens bestyrelse optager referat af 

generalforsamlingen.  Beslutningsreferat af generalfor-

samlingen opslås i afdelingen senest 1 måned efter afhol-

delsen og skal være opslået i mindst 2 måneder. 

   

§ 11.  Dagsorden for generalforsamling. 

   

 Stk. 1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal inde-

holde følgende punkter: 

   

  1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 

2. Lokalforeningens bestyrelses beretning for det forløbne 

år. 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regn-

skab for det forløbne år. 

4. Forslag og sager fra lokalforeningens bestyrelse eller 

fra lokalforeningens medlemmer.  Jfr. § 10. stk. 2. 

5. Valg af lokalforeningens bestyrelse: 
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  a) Formand vælges i lige år for en periode på to år. 

b) Kasserer vælges i ulige år for en periode på to år. 

c) 1, 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 

et år.   

   

  6. Til Landsforeningen Lænkens repræsentantskab vælges 

1 repræsentant og 1 suppleant pr. påbegyndt 10 med-

lemmer i lokalforeningen.  Dette er gældende for med-

lemsfortegnelsen pr. 1. marts i det pågældende repræ-

sentantskabsår. 

7. Til kredsrådet vælges 1 repræsentant. 

8. Valg af revisor for lokalafdelingen. 

Revisoren kan ikke være medlem af bestyrelsen. 

Revisoren kan vælges blandt stemmeberettigede og 

valgbare medlemmer i egen eller en anden lænkeafde-

ling. 

9. Valg af revisorsuppleant. 

Revisorsuppleanten kan ikke være medlem af bestyrel-

sen. 

Revisorsuppleanten kan vælges blandt stemmeberetti-

gede og valgbare medlemmer i egen eller en anden 

lænkeafdeling. 

10. Eventuelt. 
   

 Stk. 2 Et flertal af lokalforeningens bestyrelse, herunder for-

manden, skal tidligere have haft et alkoholproblem. 

   

 Stk. 3 Landsforeningen Lænkens bestyrelse kan helt ekstraordi-

nært og alene tidsbegrænset for valgperioden give skriftlig 

dispensation, således at et flertal af lokalforeningens be-

styrelse, dog med undtagelse af formanden, ikke tidligere 

har haft et alkoholproblem. 

   

 Stk. 4 Medlemmer med nære familiemæssige relationer, herun-

der samlevende par, der sidder i samme bestyrelse, kan 

ikke samtidig gives fuldmagt til at disponere på forenin-
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gens vegne. 

   

 Stk. 5 Af de valgte repræsentanter og de valgte suppleanter skal 

mindst halvdelen være personer, der tidligere har haft et 

alkoholproblem. 

   

§ 12.  Stemmeprocedure 

   

 Stk. 1 Der kan kun træffes beslutninger på generalforsamlingen 

om de sager og forslag, der er angivet i dagsordenen, jfr. § 

10, stk. 2. 

   

 Stk. 2 Afstemning om de enkelte sager og forslag sker ved 

håndsoprækning, medmindre 1 medlem eller dirigenten 

forlanger skriftlig afstemning.  Afgivelse pr. fuldmagt 

godkendes ikke. 

   

 Stk. 3 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt 

stemmeflertal. 

   

 Stk. 4. Forud for valg til lokalforeningens bestyrelse, valg som 

repræsentant eller suppleant må den pågældende overfor 

generalforsamlingen erklære sig indforstået med, at lokal-

foreningens bestyrelse kan fratage vedkommende den 

valgte tillidspost, såfremt arbejdet ikke udføres tilfreds-

stillende og vedkommende ikke frivilligt ønsker at trække 

sig. 

   

 Stk. 5 Resultatet af de enkelte valg og årsregnskab tilstilles 

Landsforeningen Lænkens bestyrelse skriftligt senest d. 

15. april. 

   

§ 13.  Ekstraordinær generalforsamling. 

   

 Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst et 

flertal af lokalforeningens bestyrelse, eller når mindst 2/3 
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af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. 

   

 Stk. 2 Krav om en ekstraordinær generalforsamling skal skrift-

ligt fremsendes over for formanden for lokalforeningens 

bestyrelse, der foranlediger den ekstraordinære general-

forsamling indkaldt. 

   

 Stk. 3 Fremsendelse af ovennævnte krav skal tydeligt indeholde 

angivelse af de sager og forhold, som ønskes behandlet på 

den ekstraordinære generalforsamling. 

   

 Stk. 4 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes se-

nest 4 uger efter, at begæring herom er modtaget. 

   

§ 14.  Arbejdsudvalg. 

   

 Stk. 1 Såfremt der ikke på en ordinær eller ekstraordinær gene-

ralforsamling kan vælges en bestyrelse i henhold til nær-

værende loves § 11, stk. 5, skal Landsforeningen Lænkens 

bestyrelse i samråd med lokalforeningen nedsætte et ar-

bejdsudvalg, hvoraf mindst 1 medlem skal være medlem 

af lokalforeningen. 

   

 Stk. 2 Arbejdsudvalgets primære opgaver er at arbejde for et 

grundlag for valg af en bestyrelse for lokalforeningen. 

Herudover har arbejdsudvalget samme rettigheder og plig-

ter som en valgt bestyrelse for lokalforeningen. 

   

§ 15.  Lokalforeningens bestyrelse. 

   

 Stk. 1 Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på 3, 5 eller 7 

medlemmer, jfr. Dog nærværende loves § 11 pkt. 5.  Un-

der formandens ledelse konstituerer bestyrelsen sig. 

   

 Stk. 2 Lokalforeningens bestyrelse skal afholde mindst et må-

nedligt bestyrelsesmøde. Mødet skal holdes senest anden 
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hele uge i måneden. 

   

 Stk. 3 Lokalforeningens sekretær optager referat af mødet, som 

fremlægges og underskrives på det følgende bestyrelses-

møde. 

   

 Stk. 4 Dagsorden for bestyrelsesmøder skal indeholde følgende 

punkter: 

   

  1. Protokol v/sekretær 

2. Formandens beretning herunder ind- og udgået post 

3. Kassereren aflægger økonomisk beretning, - herunder 

fremlægger kassebeholdning, bankspecifikationer, kas-

sebilag, kassekladde og månedsregnskab  

4. Kontaktfunktionen  

5. Arrangementer 

6. Møder og kurser 

7. Orientering fra Kredsrådet 

8. Eventuelt. 

   

 Stk. 5 Kan bestyrelsen godkende kassererens økonomiske beret-

ning noteres dette i protokol. 

   

 Stk. 6 Lokalforeningens bestyrelse træffer afgørelser ved simpelt 

stemmeflertal.  I tilfælde af stemmelighed er formandens 

stemme udslagsgivende. 

   

 Stk. 7 Såfremt medlemmer af lokalforeningens bestyrelse træder 

tilbage i årets løb, er bestyrelsen selvsupplerende frem til 

næste ordinære generalforsamling. 

   

§ 16.  Tegningsret for lokalforeningens bestyrelse. 

   

 Stk. 1 Lokalforeningens bestyrelse har ansvaret for lokalfor-

eningens økonomi og er forpligtet til at indrette forenin-

gens økonomi således, at der ikke etableres kreditfacilite-
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ter eller anden mulighed for gældsstiftelse herunder over-

træk. 

   

 Stk. 2 Lokalforeningen tegnes af den samlede bestyrelse med de 

begrænsninger der følger af nærværende loves § 4 samt 

Landsforeningen Lænkens vedtægters § 13, stk. 1, stk. 3 

og stk. 4. 

   

 Stk. 3 Lokalforeningens kasserer tegner lokalforeningen overfor 

foreningens pengeinstitut. Derudover kan bestyrelsen, 

hvis omstændighederne kræver det, give fuldmagt til an-

det bestyrelsesmedlem til samme tegning. 

   

§ 17.  Regnskab og revision. 

   

 Stk. 1 Lokalforeningens regnskabsår er kalenderåret. 

   

 Stk. 2 Lokalforeningens kasserer udarbejder et løbende regn-

skab, der fremlægges på hvert møde i lokalforeningens 

bestyrelse. 

   

 Stk. 3 Lokalforeningens revisor reviderer årsregnskabet, lige 

som han/hun er forpligtiget til løbende at revidere lokal-

foreningens regnskaber. Lokalafdelingen kan eventuelt 

anmode om bistand fra Landsforeningen Lænken. Ure-

gelmæssigheder påpeges skriftligt over for lokalforenin-

gens bestyrelse. 

   

§ 18.  Lokalforeningens forhold til og samarbejde med be-

handlingssteder for alkoholproblemer. 

   

 Stk. 1 Lokalforeningens bestyrelse er forpligtiget til at søge det 

bedst mulige samarbejde med tilknyttede eller andre loka-

le behandlingssteder. 

   

 Stk. 2 Lokalforeningens repræsentanter i eventuelle tilsynsråd 
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eller andre ligestillede organer udpeges af Landsforenin-

gen Lænkens bestyrelse i samråd med lokalforeningen. 

   

 Stk. 3 Lokalforeningens bestyrelse skal forestå og tilrettelægge 

det nødvendige kontakt- og foreningsarbejde i fuld over-

ensstemmelse med Landsforeningen Lænkens formål og 

ideologiske grundlag. 

   

§ 19.  Lokalforeningens ophør. 

   

 Stk. 1 I tilfælde af en lokalforenings ophør overgår dennes akti-

ver og effekter til Landsforeningen Lænken, der foranle-

diger disse opbevaret. 

   

 Stk. 2 Opbevaring sker til en eventuel ny lokalforening kan op-

rettes. 

   

 Stk. 3 Opbevaringen sker dog højst i 3 år, hvorefter de opbeva-

rede aktiver og effekter tilfalder Landsforeningen Læn-

ken. 

 

Foranstående vedtægter for Lokalafdelingerne er en sammenskrivning af 

afdelingslovene, som var gældende fra maj 1998, og vedtagne ændringer 

den 29. maj 1999 og 27. maj 2000. 

 

§ 8, stk. 2, blev ændret på repræsentantskabet den 19. maj 2001. 

 

§ 17, stk. 3, og § 18, stk. 2, blev ændret på repræsentantskabet den 25. maj 

2002.  

 

§ 9 udgik og de efterfølgende paragrafnumre rykkede op. Vedtaget på re-

præsentantskabet den 22. maj 2004. 

 

På repræsentantskabet den 28. – 29. maj 2005 ændredes ”Landsforenin-

gen” og ”Landsforeningen Lænken” i alle bestemmelser til ”Landsforenin-

gen Lænken”. 
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I § 15, stk. 2, blev der vedtaget en tilføjelse til dagsordenen for lokalafde-

lingernes bestyrelse. 

 

På repræsentantskabet den 20. – 21. maj 2006 ændredes § 8, stk. 5. I § 9 

blev indsat en tilføjelse til afsnit 2. I § 11, pkt. 4, § 12, stk.1, 1. pkt., og § 

14, 1. pkt., blev foretaget konsekvensændringer som følge af ændringer i 

2004. 

 

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

kredsrådet. I konsekvens heraf ændredes § 3, stk. 3, § 4, stk. 3, § 11, pkt. 7, 

og § 15, pkt. 7. 

 

I § 8, stk. 4, indsattes en bestemmelse om et 25 års emblem. Emblemet gi-

ves med tilbagevirkende kraft. 

 

I § 11, pkt. 5, litra c blev tredje afsnit indsat som en undtagelse til andet 

afsnit. 

 

På repræsentantskabet den 28. maj 2011 blev der i § 15, stk. 2, 1. afsnit 

indsat et nyt punktum, og i § 15, stk. 2, 3. afsnit blev dagsordenens punkt 3 

omformuleret. I § 15 blev indsat et nyt stykke 3, og stk. 3 og 4 blev til stk. 

4 og 5.  I § 16, stk. 1, blev indsat et nyt punktum, og stk. 3 blev omformu-

leret. 

 

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

stk. 1, 3. pkt., stk. 3 a og stk. 5 blev ophævet. I § 8, stk. 4, 3. punktum, blev 

indsat en tilføjelse efter ”Repræsentantskabsmøde”. 

 

På repræsentantskabet den 25. maj 2013 blev der foretaget en tilføjelse i § 

8, stk. 4, 3. punktum efter ”Repræsentantskabsmøde”. I § 11, pkt. 8, blev 

der indsat en bestemmelse om krav til revisoren og en valgfri mulighed for 

at vælge denne blandt medlemmer i en anden lænkeafdeling. I § 11 blev 

der indsat et nyt pkt. 9 om valg af revisorsuppleant. Punktet om ”Eventu-

elt” blev til pkt. 10. 
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På repræsentantskabet den 24. maj 2014 blev der foretaget en tilføjelse i § 

11, pkt. 8 og 9, som tydeliggør, at revisor eller revisorsuppleant kan væl-

ges blandt medlemmer i egen afdeling.  

 

På repræsentantskabet den 9. maj 2015 blev der foretaget tilføjelser til § 

11, pkt. 5, og § 15, stk. 1, om formandens, kassererens og bestyrelsesmed-

lemmers valgperiode samt om bestyrelsesmedlemmers antal i mindre lo-

kalafdelinger. Som en overgangsbestemmelse besluttedes, at kasserer væl-

ges i en periode af 1 år i 2016. I § 6, stk. 1, ændredes forfaldstidspunktet 

for kontingentbetaling, og bestemmelsens stk. 4 blev slettet. I § 8, stk. 4, 

blev reglerne for overrækkelse af 25 års emblemet justeret. 

 

På repræsentantskabet den 20. maj 2017 blev der, ud over justering af be-

stemmelsernes opstilling og nummerering af stykker, foretaget nogle 

sproglige ændringer. Til det nye stykke 2 i § 8 har Repræsentantskabet 

bemærket følgende: ” Ændring anvendes ikke med tilbagevirkende kraft. 

Et års erkendtligheden kan kun gives en gang efter stk. 2 og under forud-

sætning af, at medlemmet også er en aktiv del af foreningen.” 

 

På repræsentantskabet den 26. maj 2018 blev der i § 8, stk. 5, udgik bisæt-

ningen ”der er/har været i behandling for et alkoholproblem”. 

 

Ved redigeringen af denne udgave af lokalafdelingslovene er der foretaget 

rettelse af en trykfejl i § 9, stk. 2, således at der nu korrekt henvises til § 

12, stk. 4.  

 

På repræsentantskabet den 13. juni 2020 blev det besluttet at ændre § 11, 

stk. 6: ”En repræsentant pr. påbegyndt 25 medlemmer” ændres til; En re-

præsentant pr. påbegyndt 10 medlemmer. 

 

På repræsentantskabet den 21. maj 2022 blev det besluttet at ændre § 11 

stk. 1, litra 5 c ændres til: 1, 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer for en periode 

på 1 år. § 15 stk. 1 til: Lokalforeningen ledes af en bestyrelse på 3, 5 eller 

7 medlemmer jfr. dog § 11 stk. 5. § 14 stk. 1 ændres teksten pkt. 5 til stk. 

5. 


