
§ 1. NAVN OG HJEMSTED  
Foreningens navn er Danmarks-Samfundet Lokalforening i Køge & Omegn stiftet den 3. 
november 2005  
 
§ 2. IDEGRUNDLAG OG FORMÅL  
Danmarks-Samfundet Lokalforening i Køge & Omegn er en upolitisk forening, hvis formål 
er:  
- At styrke kendskabet til og respekten for Dannebrog og dansk kultur.  
- At udbrede kendskabet – bl.a. ved undervisning i skolerne - til Dannebrogs betydning 
som nationens samlingsmærke og kendskabet til korrekt brug af Dannebrog.  
- At uddele Dannebrogsfaner og flag til organisationer og foreninger med flere.  
- At være en del af Køge Kommunes kulturstrategi og være med til at gøre kulturen 
samskabende, tilgængelig, fokuseret, synlig og vedkommende. 
 
§ 3. MEDLEMSKREDSEN  
Som medlem kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens idegrundlag og formål.  
 
§ 4. OPGAVER  
Lokalforeningen har til opgave som en del af kommunens kulturstrategi at knytte andre 
lokale foreninger, institutioner, enkeltpersoner, m.fl. til sig ved blandt andet:  
- At opfordre til at deltagelse i aktiviteter, hvor Dannebrog synliggøres 
- At være initiativtager til aktiviteter, hvor Dannebrog synliggøres 
- At tilbyde kommunens uddannelsesinstitutioner foredrag om Dannebrogs historik og 
brug.  
- At sælge det lille Valdemarsflag – klistermærke – på Valdemarsdag til støtte for 
arbejdet om Dannebrog. 
 
§ 5. UNDERVISNING OG MØDER 
Foreningens møder, foredrag, undervisning/uddannelse af medlemmer i fanens brug 
skal som udgangspunkt foregå i faciliteter, som stilles til rådighed af Køge Kommune (fx 
mødelokaler og idrætshaller, mv.). 
 
§ 6.  ØKONOMI  
Foreningens midler tilvejebringes i hovedsagen gennem medlemskontingentet. 
 
§ 7.  GENERALFORSAMLING  
Lokalforeningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, som afholdes inden 
udgangen af marts og som indkaldes skiftligt til medlemmerne pr. brev eller pr. mail med 
mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsordenen.  
Alle medlemmer har stemmeret. 
 
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde punkterne:  
  

1 Valg af dirigent 
2 Valg af stemmetællere.  
3 Formanden aflægger beretning  
4 Kassereren aflægger regnskab  
5 Behandling af indkomne forslag 
6 Fastsættelse af kontingent.  
7 Valg af fem bestyrelsesmedlemmer  
8 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  
9 Valg af 2 bilagskontrollanter  
10 Valg af 1 billagskontrollantsuppleant 
11 Valg af deltagere i repræsentantskabsmødet.  
12 Eventuelt.  
 
Der kan ikke gives møde ved fuldmagt 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.  
Forslag til skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Bestyrelsen består af Formanden og 4 medlemmer. 
Valg af formand på lige år. 
Valg af bestyrelse på 4 medlemmer, hvor 1 medlem vælges på lige år 3 medlemmer på 
ulige år. 
Bilagskontrollanter og alle suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 
Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide kan bestyrelsen indkalde en suppleant, som 
varetager posten indtil førstkommende ordinære generalforsamling.  Valgperioden for 
et nyvalgt bestyrelsesmedlem skal svare til den periode, som det afgående 
bestyrelsesmedlem havde tilbage af sin valgperiode. 
 
§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSANLING  
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden indenfor en 
måned og med mindst 14 dages varsel, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller ¼ af 
medlemmerne ønsker det.  
 
§ 9. BESTYRELSEN  
Bestyrelsen konstituerer sig selv.  
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.  
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening og administrerer foreningens 
midler på foreningens vegne. 
 
§ 10. LOKALFORENINGS DRIFT  
Kassereren fremlægger foreningens regnskab på den ordinære generalforsamling. 
Regnskabet indsendes efterfølgende til Køge Kommunes Kultur- og Idrætsafdeling, jf. 
gældende regler.  Tilsvarende gælder for indsendelse til Danmarks-Samfundets 



hovedkontor. 
Regnskabsåret følger kalenderåret.  
§ 11. VEDTÆGTSÆNDRINGER / NEDLÆGGELSE 
Til vedtægtsændring og nedlæggelse af lokalforeningen kræves 2/3 flertal af  
De fremmødte medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 
Ved en nedlæggelse af lokalforeningen skal foreningens formue anvendes til  
lokale almennyttige formål.  
 
Vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling på Hjemmeværnsgården i Køge,  
torsdag den 14. marts 2018.  
Tidl. ændret 27. januar 2009 og 28. januar 2016 
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