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Bilag til pkt. 5 Forslag til nye vedtægter 
Forslag til ændringer er markeret med rød skrift. Når der er tale om forslag til, at tekst slettes, er 
den røde tekst gennemstreget. 
I højre side fremgår forslagsstiller, og hvad forslaget omhandler. 
 

Forslag 
nr. 

Nuværende vedtægter med forslag til ændringer Forslagsstiller foreslår 
ændring 

1 Vedtægter for ”den kommunale 
grundforening” LAP København og 
Frederiksberg 
 

Knud foreslår tilføjelse 
i overskriften. 

 §1. Navn og Hjemsted: 
a. Foreningens navn er: LAP København og 
Frederiksberg 

b. Foreningens hjemsted er: Københavns 
Kommune. 

 

 §2. Formål: 
Foreningens formål er at organisere nuværende og 
tidligere brugere af psykiatrien i København og 
Frederiksberg således at foreningen formulerer 
politik og stiller krav til behandlingspsykiatrien og de 
socialpsykiatriske tilbud.  

 

2 ”Foreningen tilbyder derudover sociale og 
psykiatrifaglige aktiviteter til foreningens medlemmer 
i foreningens lokaler.”  

Knud foreslår tilføjelse 

 

3 LAP København og Frederiksberg er uafhængig af 
”interesser, der vedrører partipolitik og religion.” 
partipolitiske, behandlings og religiøse interesser. 

Knud foreslår 
omformulering. 
 

4 ”Foreningen er en psykiatrisk 
patientforening/sygdomsbekæmpende forening og 
en socialpolitisk forening.” 

Knud foreslår sætning fra 
forretningsorden flyttes til 
vedtægterne. 

5 ”Foreningen er en NGO – en ikke statslig 
organisation.” 

Knud foreslår sætning fra 
forretningsorden flyttes til 
vedtægterne. 

6 Vores mål er: 
• At være den repræsentative forening af 

mennesker med psykosociale 
funktionsnedsættelser. ”Vi arbejder som en 
interesseorganisation, samt en social 
forening.” 

 
Knud foreslår sætning fra 
forretningsorden flyttes til 
vedtægterne. 
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7 • At forbedre forholdene for tidligere og 
nuværende psykiatribrugere. ”Vi anerkender 
en samfundsforpligtelse, når mennesker er til 
fare for sig selv eller andre.” 

Knud foreslår sætning fra 
forretningsorden flyttes til 
vedtægterne. 
 

8 • At sikre indflydelse på beslutninger der 
træffes lokalt og i samfundet. ”Vi er som 
forening solidariske med mennesker under 
tvang i og fra retspsykiatrien.” 

Knud foreslår sætning fra 
forretningsorden flyttes til 
vedtægterne. 
 

9 • At fremme den enkeltes ret til at bestemme 
over og tage ansvar for eget liv. ”Vi kæmper 
for inklusion i samfundet.” 

Knud foreslår sætning fra 
forretningsorden flyttes til 
vedtægterne. 
 

10 • At fremme udviklingen af et ikke medicinsk 
psykosocialt handicapbegreb, for eksempel i 
”personlig” recovery ”og socialt forandrende 
og” understøttende forløb ”samt åben dialog 
og Traume-Bevidst Tilgang (TBT). Som 
indgår i Landsforeningen LAP´s 
handlingsprogram 2022-2024.” 

Knud foreslår Tilføjelse. 
 

11 • At hjælpe og styrke hinanden i at udtrykke 
vores egne oplevelser, erfaringer og behov. 
”Vi har en tilgang til gensidig støtte af os selv 
og andre.” 

Knud foreslår sætning fra 
forretningsorden flyttes til 
vedtægterne. 
 

12 §3 Medlemskreds og kontingent: 
1. LAP København og Frederiksberg er tilsluttet 
LAP, Landsforeningen Af tidligere og nuværende 
Psykiatribrugere, som ”grundforening” lokalafdeling 
for København og Frederiksbergs områder. 

 

3.1. Knud foreslår 
omformulering. 
 

13 2. Der er fælles kontingent for LAP København og 
Frederiksberg ”og Landsforeningen LAP” igennem 
Landsforeningen LAP. 

3.2 Knud foreslår 
tilføjelse. 
 

14 ”LAP København og Frederiksberg er underlagt 
Landsforeningens principprogram, og vi har central 
kontingentpligt. Principprogrammet revideres på 
landsmødet.” 

3.2b. Knud foreslår 
tilføjelse. 

15 3. Som medlemmer kan optages enhver der ”er 
nuværende eller tidligere psykiatribruger.” har eller 
har haft patienterfaringer indenfor psykiatrien.  

 

3.3. Hanne C. foreslår 
ændring af formulering – 
af hvem der kan optages 
- for at formulering svarer 
til LAP.dk, som anvender 
den i formuleringer og 
merchandise, som LAP-
kbh også benytter.  
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16 ”Medlemmer kan overflytte deres medlemskab til 
grundforeningen i vores landsforening fra en 
forening i samme region, hvis bestyrelsen i LAP 
København og Frederiksberg godkender 
anmodningen. Overflytningen skal endvidere 
godkendes af Landsforeningen LAP.” 

3.3 Knud foreslår 
tilføjelse. 
 

17 ”4. Forslag kan indsendes til LAP København og 
Frederiksbergs bestyrelse på kontor@lap-kbh.dk.” 

Knud foreslår ny §3.4 og 
§3.5, hvilket indebærer at 
de følgende punkter 
rykkes som konsekvens, 
ved vedtagelse. 
 

18 ”5. Medlemmer af LAP København og Frederiksberg 
har høringsret, hvis foreningens bestyrelse 
behandler et punkt, som vedrører medlemmets 
stilling i foreningen, f.eks. som medlem af 
bestyrelsen.” 

Såfremt ovenstående 
ændring vedtages 
ændres §3.4 i oprindelige 
vedtægter til §3.6; §3.5 til 
§3.7 og §3.6 til §3.8. 
 

19 ”6.” 4. Indmeldelse sker på foreningens 
indmeldelsesblanketter eller på hjemmesiden lap.dk. 

Såfremt ovenstående 
vedtages 
konsekvensrettelse af 
nummerering. 

20 ”7.” 5. ”Medlemskab til foreningen er betinget af 
medlemskab af LAP – Landsforeningen Af 
nuværende og tidligere Psykiatribrugere. Enhver 
form for udtræden af LAP uanset om denne er 
begrundet i opsigelse af medlemskab, eksklusion 
eller på anden måde, er samtidig en udtræden af 
LAP lokalt, idet et selvstændigt medlemskab til en 
lokalforening ikke er muligt. Medlemskabet 
godkendes af landssekretariatet.” 

Hanne C. foreslår 
tilføjelse om 
medlemskab, for at 
grundforeningerne 
forholder sig ens hertil 
(forslag fra 
landsledelsen), og der 
ikke må være tvivl om 
medlemskab godkendes 
gennem sekretariatet, 
ikke grundforeningerne. 
 

21 Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har 
betalt sit kontingent. ”Først 3 måneder efter 
kontingentet er betalt, kan medlemmet søge 
optagelse i bestyrelsen.” 

Lene foreslår tilføjelse 
vedr. valgbarhed til 
bestyrelsen 
 

22 ”8.” 6. Kontingent opkræves forud årligt. Eventuel 
konsekvensrettelse 

23 ”9. Ved konflikter mellem medlemmer af en gruppe i 
foreningen begynder gruppen med at undersøge 
sagen upartisk i overensstemmelse med god 
foreningsskik, og forsøger konfliktløsning om 
nødvendigt med ekstern hjælp. Lykkes 
konfliktløsning ikke, kan bestyrelsen udelukke et 
medlem fra bestemte møder og arbejdsgrupper i et 
nærmere bestemt tidsrum. Medlemmet eller ethvert 
andet medlem af LAP København og Frederiksberg 

Knud foreslår ny §3.9 
 

mailto:kontor@lap-kbh.dk
https://www.lap.dk/bliv-medlem/
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kan kræve, at udelukkelsen tages op på det 
efterfølgende landsmøde.” 

24 10. ”Bestyrelsen kan foretage eksklusion af et 
medlem, hvis den pågældende systematisk skader 
foreningen eller vedvarende udsætter andre 
medlemmer for væsentlig gene. Der skal gives en 
skriftlig advarsel før evt. eksklusion, og medlemmet 
skal have lejlighed til såvel skriftligt som mundtligt at 
ytre sig både før advarslen gives og før 
eksklusionen effektueres.” 

Knud foreslår nyt §3.10 

25 ”11. Såfremt det ekskluderede medlem fremsætter 
ønske om fortsat at forblive i foreningen, anses 
eksklusionen for midlertidig, indtil den kan 
stadfæstes ved førstkommende bestyrelsesmøde. 
Det ekskluderede medlem skal have lejlighed til at 
ytre sig såvel skriftligt som mundtligt overfor 
Landsmødet.” 

Knud foreslår ny §3.11 

26 §4. Ordinær generalforsamling: 
1. Generalforsamlingen er foreningens højest 
myndighed. 
2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang 
årligt, inden udgangen af april måned og indkaldes 
med mindst 2 ugers varsel med angivelse af 
dagsorden ved brev eller e-mail til medlemmerne. 
Forslag til generalforsamlingen skal være dirigenten 
og således også bestyrelsen i hænde senest 1 uge 
før generalforsamlingen. 
3. Alle medlemmer, inklusiv de kollektive, der senest 
ugedagen forinden har betalt kontingent, kan 
deltage i generalforsamlingen med stemmeret. 
4. Dagsordenen på den ordinære generalforsamling 
skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af referent og dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Foreningens regnskab og budget for det 
kommende år. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
7. Valg af revisor og af revisor suppleant. 
8. Evt. 

 

27 §5. Ekstraordinær generalforsamling: 
1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes 
når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal 
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afholdes når 1/3 af medlemmerne skriftligt 
begrunder det overfor bestyrelsen. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger 
efter anmodningen. Varslet om ekstraordinær 
generalforsamling skal være mindst 2 uger.  

”Forslag til generalforsamlingen skal være 
dirigenten og således også bestyrelsen i hænde 
senest 1 uge før den ekstraordinære 
generalforsamling.” 

Knud foreslår tilføjelse til 
§5.1 
 

28 1. Dagsorden på den ekstraordinære 

generalforsamling skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Generalforsamlingens emne 

4. Indkomne forslag 

5. Evt 

 

29 ”§6.Konsekvenser ved konflikter mellem 
medlemmer 

Bestyrelsen kan foretage tidsbegrænset udelukkelse 
eller eksklusion af et medlem, hvis den pågældende 
systematisk skader foreningen eller vedvarende 
udsætter andre medlemmer for væsentlig gene. 

Der skal gives en skriftlig advarsel før eksklusion, og 
medlemmet skal have lejlighed til skriftligt og 
mundtligt at ytre sig både - før advarslen gives - og 
før eksklusionen effektueres. Medlemmet eller 
ethvert andet medlem af LAP KBH kan kræve, at 
udelukkelsen tages op på den efterfølgende 
generalforsamling. 

Der kan også stilles mistillidsvotum hvis en eller 
flere medlemmerne ikke længere har tillid til, at 
medlemmet er i stand til at forbedre sig og bidrage 
til, at konflikten kan løses. 
 
Alle medlemmer af LAP KBH har et ansvar for at 
medvirke til konstruktiv konfliktløsning. Hvis en af 
parterne ikke ønsker konfliktmægling kan den anden 
part modtage to supervisions samtaler. 

Lene foreslår ny §6 
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30 ”§7.” §6. Bestyrelse, ”økonomi” og regnskabsår: 
 

 

Ændring af nummerering 
§ som evt 
konsekvensrettelse.  
Knud foreslår tilføjelse i 
overskrift. 

32 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst ”7” 5 
medlemmer og højest 9, ”der vælges på den 
ordinære generalforsamling for et år ad gangen.”  

Knud og Hanne C. 
foreslår ændring af §6.1 
om at der skal vælges 
min. 7 medlemmer. 
Såfremt dette vedtages, 
skal der under 
generalforsamlingens pkt 
6. vælges min. 7 
medlemmer. 
 

33 Bestyrelsen er selvsupplerende imellem 
generalforsamlinger. Ved mangel på suppleanter 
kan bestyrelsen imellem generalforsamlinger, 
optage nye suppleanter ”blandt medlemmerne af 
grundforeningen LAP København og 
Frederiksberg.”   

Knud foreslår sætning 
om bestyrelsens 
selvsupplering fjernet. 
 

34 Bestyrelsen konstituerer sig med minimum: 
formand, ”politisk talsmand,” næstformand og 
kasserer. ”Disse fire sidder indtil næste 
generalforsamling eller ekstraordinære 
generalforsamling.” 

Lene foreslår tilføjelse 
om politisk talsmand til 
§6.1. 
 

35 
(2stk) 

”2.” Bestyrelsen konstituerer sig ”på det 
førstkommende bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen” med minimum: formand, 
næstformand og kasserer. 

Knud foreslår tilføjelse af 
nyt §6, 2 om tidspunkt for 
konstituering. Såfremt 
ændring vedtages rykkes 
følgende punkter. 
Knud foreslår desuden 
ordet minimum slettes.  

36 ”Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende.” 

Hanne C foreslår 
tilføjelse om formandens 
stemme. 

37 ”Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, der 
som minimum skal indeholde: 
a. Antal af bestyrelsesmøder, mindst 4 om året.  
b. Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne.  

c. LAP København og Frederiksbergs tegningsregler.” 

Hanne C. foreslår 
tilføjelse om bestyrelsen 
har pligt til at udarbejde 
forretningsorden. 

38 ”3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 
flertal af bestyrelsens 9 medlemmer er til stede.”  

Knud foreslår nyt §6.3 
 

39 ”4. Et bestyrelsesmedlem er inhabil, når en sag 
vedrører vedkommende selv eller den nærmeste 
familie økonomisk eller personligt. Derfor kan han 

Knud foreslår nyt §6.4 
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eller hun ikke være med til at træffe beslutning i den 
pågældende sag.” 

40 ”5. Et medlem af foreningen har ret til at deltage 
som observatør på bestyrelsesmøderne – dog uden 
stemmeret.” 

Knud foreslår nyt §6.5. 
 

41 ”6. Foreningen må ikke stifte gæld.” Knud foreslår nyt §6.6 
 

42 ”7.” 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser 
med sin formue. 

”8.” 3. Foreningen tegnes af formanden i forening 
med næstformanden. 

”9.” 4. Hæveberettiget er formand og kassereren. 

”10” 5. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Konsekvensrettelser af 
nummerering såfremt 
ovenstående punkter 
vedtages. 
 

43 ”11.” Et medlem, der skal have refunderet et udlæg, 
sender kvitteringen med dato samt beskrevet formål 
og bankoplysninger til den til formålet oprettede 
email adresse refusion@lap.dk. Emailen modtages 
af formanden, næstformanden og kassereren. To 
personer ud af disse godkender og svarer tilbage til 
afsender med godkendelse/afvisning. Til sidst 
videresender den ene af de to personer, der har 
godkendt refusion af et udlæg hele emailtråden til 
email adressen lap@lap.dk, og sikrer sig at to 
godkendelser samt vedhæftet kvittering følger med i 
email-tråden til kontoret i Odense. 

Knud foreslår ny §6.11 
 

43 §7. Vedtægtsændringer: 
1. Vedtægtsændringer kan vedtages af 2/3 flertal af 
de fremmødte stemmeberettigede på den ordinære 
generalforsamling. Hvis der er mindre end 2/3 flertal 
kan de vedtages på næste generalforsamling med 
almindeligt flertal af de fremmødte 
stemmeberettigede. 

 

 § 8. Opløsning af foreningen: 
1. Foreningen kan kun opløses på 2 af hinanden 
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal 
være en ordinær generalforsamling. 
2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver 
Landsforeningen Af nuværende og tidligere 
Psykiatribrugere. 
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 Vedtaget på stiftende generalforsamling 
den 18. september 1999.  
Dirigent: Kenneth Sørensen. 
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Revideret på generalforsamling 14/6-2017 
Revideret på generalforsamling 16/5-2018 
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