
 

 

27. marts 2019 

 

 

Nyt forslag udarbejdet af lovudvalget v/Georg Ferdinandsen til beslutning på 

generalforsamlingen onsdag d. 29. maj 2019: 

 

 

§ 16. Selskabet kan opløses eller overgå til en civil forening, der ikke er underlagt 

De Danske Forsvarsbrødre. Beslutning om opløsning af selskabet kan kun ske, når ¾ af 

brødrene er mødt og ¾ af de mødte stemmer herfor. Tilsvarende gælder for overgang 

til en civil forening, der ikke er tilknyttet De danske Forsvarsbroderselskaber. 

 

Stk. 2. Hvis forslag til opløsning eller overgang til civil forening har flertal blandt et 

antal tilstrækkeligt fremmødte brødre, men ikke opnår det krævede ¾ flertal, beslutter 

generalforsamlingen med almindeligt flertal, om 

1) enten at anse forslaget til opløsning eller overgang til civil forening for bortfaldet, 

2) eller om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt 

på dagsorden at behandle forslaget om selskabets opløsning eller overgang til civil 

forening. 

 

Stk. 3. Besluttes det efter stk. 2, nr. 2, at afholde en ekstraordinær 

generalforsamling, skal denne indkaldes senest 14 dage efter beslutningen og således, 

at den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes inden for 60 dage. 

 

Stk. 4. På den ekstraordinære generalforsamling kan selskabets opløsning eller 

overgang til civil forening vedtages med almindeligt stemmeflertal. 

 

Stk. 5. Vedtages selskabets opløsning, afgår den siddende bestyrelse straks. Den 

siddende formand og kasserer fungerer herefter som kuratorer i op til 12 måneder. 

Perioden kan dog forlænges, hvis aftaleretlige forpligtelser nødvendiggør det. 

Kuratorerne har alene kompetence til at afvikle selskabet, opgøre aktiver og passiver 

samt frigøre selskabet for aftaleretlige forpligtelser. 

 

Stk. 6. Blandt afviklingsopgaverne for kuratorerne er ved den endelige 

formueopgørelse at beslutte, hvordan formuen skal fordeles, for fondenes 

vedkommende under hensyntagen til de enkelte fondes vedtægter. 

 

Stk. 7. Overgår selskabet ved opløsningen til en civil forening, skal kuratorerne 

placere og overdrage den til rådighed værende formue til en organisation/myndighed 

eller lignende, som kan forvalte formuen under hensyntagen til selskabets oprindelige 

formål. 

 

 

Begrundelse: 

Ændringen indebærer for det første, at reglerne om opløsning af selskabet strammes, 

da det er en alvorlig beslutning at opløse selskabet.  

 

Den nye bestemmelse regulerer 2 hovedemner, I de første stykker 1-4 er de formelle 

procedureregler for at behandle forslag om opløsning af selskabet.  I stykke 5 og 6 

fastlægges den siddende bestyrelses kompetencer i relation til den praktiske opløsning 

af selskabet.  



 

 

Procedure 

I overensstemmelse med De Danske Forsvarsbrødres anbefaling i ”Håndbogen” 

vedrørende ”Standardvedtægter”, skal der på generalforsamlingen opnås kvalificeret 

flertal for at beslutte opløsningen. Dette foreslås i stedet for, at selskabet først skal ned 

på 25 forsvarsbrødre, førend opløsning kan foreslås. Bestemmelsen giver bestyrelsen 

mulighed for på et tidligere tidspunkt af foreslå en opløsning, hvis medlemstallet i 

relation til de økonomiske forhold tilsiger, at en fortsættelse ikke er rentabel. 

 

Som et værn mod de oprindelige idealer kræver beslutningen først, at et kvalificeret 

antal forsvarsbrødre er mødt frem til generalforsamlingen, og der kræves et kvalificeret 

antal stemmer. 

 

Opnås der ikke det fornødne antal stemmer ved ordinær generalforsamling, beslutter 

denne ved almindeligt flertal, hvad den videre proces er. Det kan være at anses 

forslaget om opløsning for bortfaldet, eller at der skal afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

Afviklingen 

Denne ændring er for at give bestyrelsen frie hænder i forbindelse med bestyrelsens 

overvejelser om at opløse selskabet, fx hvis bestyrelsen skulle ønske at udmelde sig af 

De Danske Forsvarsbroderselskaber, og i stedet fortsætte som en civil forening (fx 

skydeforening, kegleforening). 

 

Hvis der fortsættes som en civil forening, vil det være naturligt, at tilgodese denne 

forening ved fordeling af formuen. 

 

»Våbenbrødrenes Mindelegat« er ved forslaget ikke udelukket fra at være en af 

modtagerne af formuen eller andel heraf. 

 

Bestyrelsen finder det vigtigt med forslaget at få fastslået, at det i vedtægterne er 

foreskrevet, at formuen er båndlagt til, at det kun er mindelegatet, der skal overtage 

formuen. 

 
 


