
 

Vedtægter 
 
§1. Navn, stiftelse og hjemsted  

1.1. Foreningens navn er Danske Døves Regnbueforening Tegnbuen. Foreningen kaldes Tegnbuen.  

1.2. Foreningen er skiftet i 1984 under navnet Regnbuen. Navneskiftet til Tegnbuen skete i august 2005.  

1.3. Foreningens hjemsted er Københavns kommune med hele landet som virkefelt.  

§2. Formål  

2.1. Foreningens formål er at fremme forholdene for døve, hørehæmmede og CI-brugere homoseksuelle, 
biseksuelle og transpersoner, herunder betegnelsen LGBTQIA+.  

2.2. Foreningen er non-profit.  

2.3. Foreningen er medlem af Danske Døves Landsforbund (DDL).  

§3. Foreningens aktiviteter  

3.1  

• Foreningen driver hjemmesiden www.tegnbuen.dk  

• Foreningen afholder møder og arrangementer.  

• Foreningen oplyser om eventuelle relevante problemer.  

3.2 Foreningen kan oprette en ungdomsafdeling for medlemmer under 30 år. Ungdomsafdeling tilknyttes Danske 
Døves Ungdomsforbund, DDU. Deltagelse i ungdomsafdelingens aktiviteter forudsætter medlemskab af DDU. 
Forudsætninger for ungdomsafdelingens drifter og aktiviteter henvises til Danske Døves Landsforbunds vedtægter 
§4.1.2.  

§4. Medlemskab og kontingent  

4.1. Som medlemmer af foreningen kan alle optages.  

4.2. Fortegnelse over medlemmer er kun tilgængelig for bestyrelsen.  

4.3. Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Indmeldelse er bindende for et år (kalenderår).  

4.4. Kontingentsatsen fastsættes ved generalforsamlingen under dagsordenens punkt 4, jf. §7.2. Satsen kan ikke 
være mindre end det af DDL’s landsmøde vedtagne minimumskontingent.  

4.5. Et medlem, der er slettet på grund af kontingentrestance, kan kun optages som medlem igen mod at betale det 
skyldige kontingent.  



§5. Bestyrelsen  

5.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en forperson og to bestyrelsesmedlemmer.  

5.2. Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen.  

5.3. Bestyrelsesmedlemmer vælges på den årlige generalforsamling. Forperson vælges hvert år, og et 
bestyrelsesmedlem vælges på lige år og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år, jf.§7.2. (5a og 5b)  
5.4. Højst et af bestyrelsens medlemmer må være hørende.  

5.5. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens aktiviteter og forbindelser udadtil.  

5.6. Bestyrelsen kan til behandling af enkelte sager indkalde andre personer.  

5.7. Regnskabet er kalenderåret. De reviderede regnskaber forelægges til godkendelse på den førstkommende 
ordinære generalforsamling.  

5.8. Bestyrelsesmøder indkaldes af forpersonen, eller når mindst halvdelen af bestyrelsen anmoder herom. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Til beslutninger kræves 
stemmeflertal, og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er 
forpersonens stemme afgørende.  

5.9. Bestyrelsen hensætter selv sin forretningsorden til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.  

5.10. Afgår forpersonen inden en valgperiodes udløb, konstituerer bestyrelsen forperson indtil førstkommende 
generalforsamling.  

5.11. Afgår medlemmet inden en valgperiodes udløb, indtræder en af de to suppleanter med funktionstid til 
førstkommende generalforsamling.  

§6. Økonomi og tegningsret  

6.1. Bestyrelsen er ansvarlig for budget og økonomi.  

6.2. Bestyrelsen forelægger et budget til godkendelse på generalforsamlingen.  

6.3. Bestyrelsen er ansvarlig for opkrævning af det fastsatte kontingent.  

6.4. Foreningen tegnes af bestyrelsen. Både forperson og to bestyrelsesmedlemmer har bemyndigelse til at 
administrere økonomien, herunder adgang til foreningens konto og netbank.  

§7. Generalforsamling  

7.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned.  

7.2. Dagsordenen, hvis rækkefølge kan ændres af generalforsamlingen, skal mindst indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.  

3. Regnskab og budget til godkendelse. Herunder fastsættes af kontingent(er).  

4. Behandling af indkomne forslag.  



5. Valg af bestyrelse:  

a. Forperson (hvert år)  

b. Et bestyrelsesmedlem (ulige år)  

c. Et bestyrelsesmedlem (lige år)  

d. To suppleanter (hvert år).  

6. Valg af 1 revisor (hvert år)  

7. Valg af 1 revisorsuppleant (hvert år)  

7.3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved bekendtgørelse i hjemmeside og via sociale 
medier eller pr. mail til hvert medlem.  
 
7.4 Bestyrelsens forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal udsendes til medlemmerne senest 4 
uger før generalforsamlingen. 

7.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før 
generalforsamlingen.  

7.6. Dagsorden, beretning, regnskab og forslag skal udsendes til medlemmerne senest 2 uger før 
generalforsamlingen.  
 
7.7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun generalforsamlingen kan ændre foreningens 
vedtægter.  

7.8. Adgang til og taleret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der forud for generalforsamlingens start har 
betalt kontingent. Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen har alle medlemmer, der er fyldt 18 år.  

7.9. Ved alle afstemninger på generalforsamlingen er simpelt flertal afgørende, undtagen ved vedtægtsændringer 
hvor vedtagelse af et forslag kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Stemmeret kan 
kun udøves ved personligt fremmøde.  

7.10. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Ved stemmelighed ved valg til bestyrelsen foretages en ny 
afstemning; hvis der fortsat er stemmelighed foretages lodtrækning.  

7.11. Afstemning foretages ved håndsoprækning eller hvis blot et medlem forlanger det skriftligt.  

7.12. Referatet af generalforsamlingen skal godkendes og underskrives af dirigenten, referenten og den nye 
bestyrelse.  

7.13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst halvdelen af 
foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav til bestyrelsen ledsaget af en motiveret dagsorden. I sidstnævntes 
tilfælde skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 5 uger efter modtagelsen af 
anmodningen.  

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse i hjemmeside og via 
sociale medier eller pr. mail til hvert medlem.  

7.14. Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  



§8. Eksklusion  

8.1. Medlemmer, der virker til skade for foreningen, kan ekskluderes på generalforsamlingen med 2/3s flertal, 
såfremt sagen er optaget på dagsordenen.  

8.2. Medlemmet skal have lejlighed til at fremføre sine synspunkter.  

§9. Opløsning  

9.1. Foreningen kan kun opløses, såfremt det herfor ved skriftlig afstemning med 4/5 flertal af de fremmødte 
medlemmer.  

9.2. Ved opløsning tildeler foreningens midler DDL øremærket til seksualoplysende arbejde.  

§10. Gyldighed  

10.1 Vedtægter og vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.  

10.2. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 5. september 2020.  

Underskrevet d. 5. september 2020  

_____________________________________  
Coilin Boylan Jeritslev  
Dirigent  

_____________________________________  
Torsten Guhle  
Forperson  

_____________________________________ 
Even Skår  
Bestyrelsesmedlem  


