
Vedtægter for: 
Foreningen af Kommunale Velfærdschefer.  
Vedtaget den 4. maj 1977 med ændringer vedtaget: 9. januar 1981, 13. oktober 1981, 8. 
oktober 1985, 13. oktober 1987, 9. oktober 1990, 8. oktober 1991, 28. oktober 1996, 27. 
januar 2006, 22. januar 2010, 27. marts 2015, 14. oktober 2021 og 27. oktober 2022.  
 
Afsnit I. Navn 
§ 1. Foreningens navn er Foreningen af Kommunale Velfærdschefer.  
 
Afsnit II. Formål 
§ 2. Foreningens formål er: 
Fra et kommunalt ledelsesperspektiv at understøtte og bidrage til den demokratiske dialog 
og dermed udvikling af det danske velfærdssamfund,  
inden for de kommunale velfærdsområder: social-, sundheds-, ældre,- og 
arbejdsmarkedsområdet, 
gennem aktiv deltagelse i samarbejder og beslutningsprocesser på nationalt og regionalt 
niveau, 
og for medlemmerne at udgøre et samlingspunkt for faglig udveksling af viden og 
inspiration om kommunal ledelse. 
 
Afsnit III. Medlemskab 
§ 3. Chefer, der har overordnet ledelse og kompetence på social-, sundheds- og 
arbejdsmarkedsområdet i kommunen kan optages i Foreningen. 
Stk. 2 Alle ønsker om optagelse i FDS fremsendes gennem kredsformanden til 
landsformanden. (sekretariatet) 
Stk. 3 Et medlem, der bevilges orlov, kan bevare hvilende medlemskab i orlovsperioden. 
Den, der i orlovsperiode fungerer i stillingen, kan optages som medlem i 
funktionsperioden. 
Stk. 4 Udmeldelse af foreningen sker til kredsformanden med 1 måneds varsel. 
Kredsformanden orienterer Landsformanden. 
 
Afsnit IV. Organisation 
§ 4. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der varetager foreningens overordnede og 
landsdækkende opgaver. 
Foreningen er opdelt i 5 regionskredse geografisk svarende til landets regioner. 
Stk. 2. Regionskredsene dækker således følgende områder: 
Region 1 Hovedstaden 
Region 2 Sjælland 
Region 3 Syddanmark 
Region 4 Midtjylland 
Region 5 Nordjylland 
Stk. 3. De enkelte regioner kan hver for sig aftale interne, geografiske inddelinger til 
gennemførelse af mødevirksomhed m.v. 
 
Afsnit V. Hovedbestyrelsen 
§ 5. Hovedbestyrelsen består af landsformanden og 15 medlemmer. 
Hovedbestyrelsen vælges for 2 år af gangen. 
Stk. 2. Landsformanden vælges på foreningens ordinære generalforsamling på lige årstal. 



Hvis landsformanden afgår i en valgperiode, indtræder næstformanden i hans sted. 
Det påhviler hovedbestyrelsen på de lige årstal senest 1. juni at meddele kredsene 
hovedbestyrelsens forslag til landsformand. 
Stk. 3. De 5 kredsformænd er fødte medlemmer af hovedbestyrelsen. 
10 medlemmer og 10 personlige suppleanter for disse vælges med 2 i hver kreds på den 
ordinære generalforsamling i september måned, jf. § 10 stk. 1. 
Meddelelse om valgene gives hovedbestyrelsen hurtigst muligt. 
Stk. 4. De af kredsen valgte hovedbestyrelsesmedlemmer indtræder i hovedbestyrelsen 
umiddelbart efter afslutningen af den ordinære generalforsamling i oktober. Opstår der en 
vakance, påhviler det kredsen hurtigst muligt at indstille et nyt hovedbestyrelsesmedlem. 
Stk. 5. Hovedbestyrelsen indkalder til generalforsamling og andre landsomfattende 
møder. 
Stk. 6. Hovedbestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter 
generalforsamlingen med næstformand og kasserer. 
Næstformanden er stedfortræder for landsformanden, jf. stk. 2. Landsformand, 
næstformand og kasserer udgør hovedbestyrelsens forretningsudvalg. 
Hovedbestyrelsen kan ansætte sekretariatsbistand. 
Stk. 7. Hovedbestyrelsen fastsætter forretningsorden for hovedbestyrelse og 
forretningsudvalg. 
Stk. 8. Hovedbestyrelsen orienterer regionsforeningerne om landsforeningens arbejde. 
Stk. 9. Til løsning af særlige opgaver kan hovedbestyrelsen nedsætte udvalg bestående 
af foreningens medlemmer og andre. 
Stk. 10. Ved stemmelighed i hovedbestyrelsen er landsformandens stemme 
udslagsgivende. 
 
Afsnit VI. Generalforsamlingen i FSD 
§ 6. Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed. 
Stk.2. Generalforsamlingen afholdes i oktober måned hvert år og er åben for alle 
medlemmer af foreningen. 
Stk. 3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt og med mindst 21 dages 
varsel til foreningens medlemmer. 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med mindst følgende punkter: 
Valg af dirigent. 
Hovedbestyrelsens beretning. 
Aflæggelse af regnskab. 
Behandling af indkomne forslag. 
Hovedbestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent. 
Valg af landsformand (på lige årstal). 
Meddelelse om den kommende hovedbestyrelses sammensætning 
Eventuelt. 
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst halvdelen af 
hovedbestyrelsens medlemmer eller mindst 3 regionsbestyrelser kræver det. 
Stk. 5. Landsformanden indkalder til ekstraordinær generalforsamling, skriftligt senest 14 
dage efter, at krav om generalforsamlingens afholdelse er fremsat. 
Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være landsformanden 
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Stk. 7. Forslag til valg af landsformand skal være landsformanden i hænde senest 14 dage 



før generalforsamlingens afholdelse. 
Stk. 8. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt 
de fremmødte. 
Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis det begæres. 
Stk. 9. Til ændring af foreningens vedtægter kræves dog, at mindst 1/3 af medlemmerne 
har deltaget i mødet, og at mindst 2/3 af disse har stemt for beslutningen. 
Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 1/2 af medlemmerne i foreningen har 
deltaget i mødet, og at mindst 2/3 af disse har stemt for beslutningen. 
Har forslagene opnået 2/3 af de tilstedeværendes tilslutning, uden at det tilstrækkelige 
antal medlemmer er til stede, afholdes inden 3 måneder ny generalforsamling, hvor 
endelig beslutning kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antal fremmødte. 
Stk 10. Er der truffet beslutning om foreningens opløsning efter reglerne i § 7, stk. 8. 
træffer Generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens formue. 
Beslutningen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. 
Formuen skal anvendes til fremme af velgørende formål inden for det kommunale social-, 
sundheds- og arbejdsmarkedsmæssige område. 
Forslag herom fremsættes af hovedbestyrelsen. 
 
Afsnit VII. Årsmøde 
§ 7. Der afholdes i tilknytning til foreningens ordinære generalforsamling et årsmøde med 
fagligt indhold inden for foreningens formålsbestemmelse. 
 
Afsnit VIII. Økonomi og regnskab 
§ 8. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen og indbetales senest den 31. 
januar. 
Stk. 2. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 
Stk. 3. Hovedbestyrelsen antager ekstern revision. 
Stk. 4. Foreningen tegnes af formanden. Ved væsentlige økonomiske dispositioner af 
formanden og næstformanden i fællesskab. 
 
Afsnit IX. Kredsbestyrelserne 
§ 9. Kredsbestyrelsen består af kredsformanden, der er født medlem af hovedbestyrelsen, 
regionens 2 medlemmer af hovedbestyrelsen samt yderligere 2 medlemmer. 
Stk. 2. Kredsbestyrelsen vælges for 2 år af gangen. 
Stk. 3. Kredsbestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen og 
fastsætter selv sin forretningsorden. 
Stk. 4. Kredsbestyrelsen tilrettelægger kredsens arbejde og organisation heraf. 
 
Afsnit X. Kredsgeneralforsamling 
§ 10. Kredsens højeste myndighed er generalforsamlingen. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned. 
Stk. 2. Indkaldelse af ordinær generalforsamling skal ske skriftligt og med mindst 21 dages 
varsel til medlemmerne af kredsen. 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med mindst følgende punkter: 
Valg af dirigent 
Kredsbestyrelsens beretning. 
Regnskab. 
Behandling af indkomne forslag. 



Fastsættelse af eventuelt kontingent til arbejdet i kredsen. 
Valg af kredsformand, der tillige er født medlem af Hovedbestyrelsen (vælges hvert andet 
år, således at region 1, 3 og 5, vælger på ulige årstal, medens region 2 og 4 vælger på 
lige årstal). 
Valg af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer (vælges de år, hvor der ikke vælges 
kredsformand). 
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges samme år som kredsformanden). 
Valg af personlige suppleanter for de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg det 
pågældende år. 
Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Eventuelt, herunder drøftelse af Hovedbestyrelsens skriftlige beretning. 
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 2 medlemmer af 
kredsbestyrelsen eller 1/3 af kredsens medlemmer kræver det. 
Stk. 4. Kredsbestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 14 
dage efter kravet om dens afholdelse er fremsat. 
Indkaldelsen sker med mindst 21 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 
Stk. 5. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt 
de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer fra den pågældende kreds. 
Stk. 6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsformanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 


