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• DLOs Hovedbestyrelse 

DLOs hovedbestyrelse består af: 

4 medlemmer fra DUs landsbestyrelse 

2 medlemmer fra BFs landsbestyrelse 

2 medlemmer fra Funktionærforeningen 

2 medlemmer fra IRMA-gruppen 

1 medlem valgt blandt grovvarelederne i DU 

1 supplerende medlem udpeget af den øvrige bestyrelse 

 

• DLOs repræsentantskab 

DLOs repræsentantskab består af op til 53 medlemmer: 

DU kredsformænd     8 

supplerende medlemmer  10 

delegeret valgt blandt grovvarelederne i DU   1 

delegerede fra BF  10 

delegerede fra FF  5 

delegerede fra DU  6 

delegerede fra IRMA  1 

DLOs hovedbestyrelse  12 

 

Udpeger/stiller de enkelte grupper ikke det maksimale antal 

delegerede, reduceres repræsentantskabets antal tilsvarende. 

 

Er det supplerende medlem af DLOs hovedbestyrelse i 

forvejen delegeret til DLOs repræsentantskab udpeges der 

ikke et yderligt delegeret medlem  

 

• Repræsentantskabsmøde 

Adgangsret: Repræsentantskabets medlemmer 

Stemmeret: Repræsentantskabets medlemmer 

Gæster som nævnt i § 7, stk. 7. 

På mødet fremlægges beretning/fremtidsvurdering og 

regnskab. 

Repræsentantskabet skal endvidere 

- behandle/godkende beretning, fremtidsvurdering og 

regnskab. 

- foretage valg af revisor 

- tage stilling til vedtægtsændringer 

- tage stilling til ophævelse af organisationen 

I dagsorden kan indgå debat og gruppearbejde, hvori gæster 

ikke kan deltage. 

• DUs kredse 

Aktive medlemmer fra Coop-butikker og brugsforeninger. 

Antal og grænser justeres efter behov (pt. 8 kredse). 

 

• DU-kredsenes bestyrelse 

På kredsgeneralforsamlingen vælges minimum 5 aktive 

medlemmer fra Coop-butikker og brugsforeninger. 

 

• DU-kredsenes formænd 

Indgår automatisk i DLOs repræsentantskab. 

 

• Supplerende medlemmer 

Hvert år vælges et antal supplerende medlemmer efter 

konstituering af kredsbestyrelsen i DU-kredsene. 

 

• DUs landsbestyrelse 

Hver kreds vælger ét landsbestyrelsesmedlem, Kvickly 

medlemmer vælger to landsbestyrelsesmedlemmer. 

Desuden vælger grovvarelederne i DU ét 

landsbestyrelsesmedlem. 

 

• Butiks Funktionærerne (BF) 

Butiksfunktionærer og ledende medarbejdere i Coop-butikker 

og brf. 

Generalforsamlingen i de 3 kredse (N/S/Ø) vælger op til 4 

landsbestyrelsesmedlemmer og indtil 2 suppleanter pr. kreds. 

Landsbestyrelsen for BF består af op til 12 medlemmer. 

Formand og næstformand for BFs landsbestyrelse indgår i 

DLOs hovedbestyrelse.  

Landsbestyrelsens øvrige medlemmer er delegerede til DLOs 

repræsentantskabsmøde. 

 

• Funktionærforeningen (FF) 

Ledende medarbejdere og funktionærer på Coops 

hovedkontor. 

FF er opdelt i 3 kredse: Øst (Albertslund), Syd (Odense og 

Vejle), Nord (Hasselager og Aalborg). 

På de tre årlige generalforsamlinger vælges op til 7 

bestyrelsesmedlemmer der udgør FFs landsbestyrelse. 

Formand og næstformand indgår i DLOs hovedbestyrelse. 

Landsbestyrelsens øvrige medlemmer er delegerede til DLOs 

repræsentantskabsmøde. 

 

 

• IRMA-gruppen 

Butikschefer samt øvrige ledende medarbejdere ansat i 

Irmabutikker. Irma-butikscheferne vælger 2 repræsentanter 

der indgår i DLOs hovedbestyrelse.  

Irma-gruppen vælger i fællesskab 1 supplerende medlem til 

DLOs repræsentantskabsmøde, Irma-gruppens medlemmer af 

DLOs hovedbestyrelse forestår dette valg.  

 

 

• Veteranklubben under DLO 

Klub for passive medlemmer af DU og BF. 

Veteranklubben er opdelt i 7 regioner med 7 lokalråd. 

Klubbens landsråd består af de 7 lokalrådsformænd som 

vælger én landsrådsformand. 
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§ 1 Navn og hjemsted 

§ 1, stk.1 

Organisationens navn er: 

Danmarks Leder Organisation (forkortet DLO). 

DLO er organisation for forretningsmæssige ledere, 

ledende medarbejdere og funktionærer i særligt betroede 

stillinger i FDB- og Coop-ejede virksomheder og 

brugsforeninger samt andelsgrovvareforeninger. 

 

DLO er den overordnede organisation for: 

¤ Danmarks Uddelerforening (DU) 

¤ Butiks Funktionærerne (BF) 

¤ Funktionærforeningen i Coop (FF) 

¤ IRMA-gruppen (IRMA) 

¤ Veteranklubben 

 

§ 1, stk. 2 

Organisationens hjemsted er Århus Kommune. 

 

§ 2 Formål 

Organisationens formål er: 

§ 2, stk.1 

at være samlende organ for aktive medlemmer, 

som er forretningsmæssige ledere, ledende medarbejdere og 

funktionærer i særligt betroede stillinger i FDB- og Coop-

ejede virksomheder og brugsforeninger samt 

andelsgrovvareforeninger. 

§ 2. stk. 2 

at varetage aktive medlemmers interesser med hensyn til 

aftaler vedr. ansættelse og fratrædelse, herunder løn- og 

arbejdsvilkår, pensionsforhold og aftaler vedr. 

medlemsfordele, (også efter overgang til passivt 

medlemskab), fagmæssig uddannelse og personlig udvikling 

samt branchemæssige forhold. 

§ 2, stk. 3  

at bidrage til viden om og forståelse af det 

foreningsmæssige/forretningsmæssige 

grundlag, som aktive medlemmers arbejdspladser hviler på. 

§ 2, stk. 4 

at være aktive medlemmers forum for kollegialt samvær og 

desuden, via veteranklubben under DLO, forum for samvær 

blandt tidligere aktive medlemmer. 

 

§ 3 Organisationens beføjelser 

§ 3, stk.1 

Organisationen kan på sine medlemmers vegne  

a) forhandle med og samarbejde med arbejds- 

givere og arbejdsgiverrepræsentanter samt andre  

partnere (danske og udenlandske foreninger, 

organisationer, virksomheder m.fl.) om forhold, der har 

relation til organisationens formål. 

b) indgå overenskomstmæssige og andre aftaler  

vedr.: løn, pension, tryghedsordninger, forsikringer mv. 

c) forhandle med bl.a. arbejdsgiveren i samråd med, eller på 

vegne af, det enkelte medlem.   

§ 3, stk. 2 

Organisationen kan forestå, tage initiativ til og yde støtte til 

- uddannelsesaktiviteter 

- møder og andre aktiviteter, der tjener dens formål 

§ 3, stk. 3 

Danmarks Leder Organisation er den overordnede 

organisation for: 

Danmarks Uddelerforening (DU) - jf. § 8 – 14 

IRMA-gruppen – jf. § 15 

Butiks Funktionærerne (BF) - jf. § 16 – 17 

Funktionærforeningen i Coop (FF) – jf. § 18 - 19 

Veteranklubben under DLO - jf. § 20 - 21 

§ 3, stk. 4 

DLOs kontor samarbejder med en statsanerkendt 

arbejdsløshedskasse. 

§ 3, stk. 5 

Organisationen udgiver et medlemsblad. 

 

§ 4 Afstemningsregler 

§ 4 stk. 1 Relativt flertal  

Det vil sige, at en kandidat, som får flere stemmer end nogen 

anden kandidat, er valgt. Når valget på 

grund af stemmelighed er uafgjort, trækkes der lod. 

(personvalg) 

Ved stemmelighed i alle bestyrelser, er formands stemme 

udslagsgivende. 

Med 4 undtagelser afgøres alle valg til poster inden for DLO 

ved relativt flertal. 

De 4 undtagelser er konstituerende møde i DLOs 

hovedbestyrelse samt DUs-, BFs- og FFs landsbestyrelse, 

hvor der ved valg af formand og næstformand, jf. § 6, stk. 6, 

§ 14, stk. 3, § 17, stk. 1, og § 19, stk. 1,  kræves absolut 

flertal. 

§ 4 stk. 2 Absolut flertal 

Det vil sige, at en kandidat for at være valgt skal opnå mindst 

50 pct. af de afgivne stemmer + 1. 

§ 4 stk. 3 Almindeligt flertal 

Det vil sige, at et forslag er vedtaget, når et flertal i 

forsamlingen stemmer for det, men hvis stemmerne for og 

imod står lige, er forslaget ikke vedtaget. 

§ 4 stk. 4 Undtagelser 

§ 24 og § 25 er omfattet af undtagelser og der stemmes som 

beskrevet i omtalte paragraffer. 
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§ 5 Medlemmer 

§ 5, stk. 1  Aktive medlemmer 

a) Grupperne under DLO optager som aktive medlemmer: 

               forretningsmæssige ledere 

               ledende medarbejdere 

               funktionærer i særligt betroede stillinger 

i  FDB- og Coop-ejede virksomheder, brugsforeninger samt 

andelsgrovvareforeninger. 

b) Er der tvivl om, hvorvidt betingelserne for aktivt 

medlemskab opfyldes, afgøres dette af DLOs hovedbestyrelse 

efter indstilling fra den gruppe, medlemmet skal optages i. 

c) Hvis forretningsmæssige ledere og ledende medarbejdere 

opfylder betingelserne for aktivt medlemskab, kan de ikke 

optages som passive medlemmer.  

d) Aktive medlemmers indmeldelse skal ske skriftligt på en 

blanket, der modtages fra og indsendes til organisationens 

kontor. Dette kan ske elektronisk. 

e) Kontingent for aktive medlemmer fastsættes af DLOs 

hovedbestyrelse ud fra et rammebudget. 

 

§ 5,  stk. 2  Tidligere aktive § 5,  stk. 1 medlemmer 

a) Medlemmer, der tidligere har opfyldt betingelserne 

for medlemskab iht. § 5 stk. 1, har mulighed for 

forsat at være medlem i en særlig gruppe. Der kan 

over for disse medlemmer alene ydes faglig støtte 

og rådgivning i henhold til Funktionærloven, 

Ferielov mm. 

Forudsætningen er endvidere, at medlemmet fortsat 

er beskæftiget inden for handel, kontor eller 

lagerområdet. 

b) Medlemmer kan fortsætte med et passivt 

medlemskab, selv om de har et aktivt medlemskab i 

et andet forbund inden for handel, kontor eller 

lagerområdet. 

c) Medlemmer i § 5 stk. 2 a og b er ikke valgbare.,  

For medlemmer i § 5 stk. 2 a og b kan der gælde 

særlige regler m.h.t. sikrings- og 

forsikringsforhold. 

 

§ 5,  stk.  3 Passive medlemmer 

a) Som passivt medlem kan optages aktive 

medlemmer, der fratræder deres stilling på grund af 

alder eller sygdom samt ved overgang til stilling af 

anden karakter samt personer med et mangeårigt 

tilknytnings-forhold til andelsbevægelsen. 

b) Når optagelse kan godkendes af DLOs 

hovedbestyrelse, optages desuden enhver med 

interesse for organisationen og dens formål – jf. 

dog § 5, stk. 1, c. 

c) Passive medlemmer kan opdeles i grupper efter 

beslutning i DLOs hovedbestyrelse. 

d) Passive medlemmers kontingent fastsættes af 

DLOs hovedbestyrelse. 

e) I  DLO – DU - BF – FF har passive medlemmer 

ikke stemmeret og er ikke valgbare. 

De har ikke stemmeret i DU-kredsene, men kan hér 

vælges til poster som revisor og revisorsuppleant. 

 

 

§ 5,  stk.  4 Passive medlemmer der kun har forsikringer, 

kaldet PassivForsikring 

a) Som PassivForsikring-medlem kan optages 

personer med tilknytning til Danmarks Leder 

Organisation gennem ægteskab eller som 

samlevende med et aktivt eller passivt medlem i 

Danmarks Leder Organisation. 

b) Personer der opfylder kriterierne for optagelse i en 

medlemsgruppe jf. vedtægternes §5, stk. 1, 2 eller 3 

kan ikke optages i denne gruppe. 

c) PassivForsikring-medlemmers kontingent 

fastsættes af DLOs hovedbestyrelse. 

d) PassivForsikring-medlemmer har ikke stemmeret 

og er ikke valgbare til nogle former for tillidsposter 

i DLO. 

e) Der er ikke abonnement på Butikslederen tilknyttet 

medlemskabet ligesom der ikke er tilknyttet nogen 

former for rådgivning. Ydelser tilknyttet 

medlemskab af PassivForsikring fremgår af Bilag 

A, og kan til enhver tid reguleres og ændres af 

DLOs hovedbestyrelse. 

f) Når optagelse kan godkendes af DLOs 

hovedbestyrelse, optages desuden enhver med 

interesse for organisationen og dens formål – jf. 

dog § 5, stk. 4, b. 

g) Opsigelse af forsikringerne og/eller medlemskab af 

PassivForsikring følger DLOs generelle regler for 

opsigelse af medlemskab. 

 

 

§ 5,  stk.  5  Administration 

a) Aktive og passive medlemmer skal ved flytning 

meddele ny adresse til organisationens kontor. 

b) Et aktivt medlem, som forlader sin stilling, 

fortsætter i en eventuel ledighedsperiode som aktivt 

medlem, indtil den pågældende tiltræder ny stilling, 

der ikke er omfattet af § 5, stk.  1, a,  

eller overgår til efterløn/pension. 

c) Medlemskabet ophører ved udløbet af den periode, 

der er betalt kontingent for, hvis et medlem, som er 

i restance, ikke betaler kontingentet senest en uge 

efter, at rykkerbrev med sidst oplyste adresse er 

sendt til pågældende medlem, eller inden udløbet af 

denne frist har opnået tilsagn fra organisationens 

kontor om henstand. 

Genoptagelse kan kun ske, hvis den pågældende på 

tidspunktet, hvor der anmodes om genoptagelse, 

opfylder betingelserne for medlemskab. 

d) Hvis et medlem selv ønsker at udmelde sig, skal 

dette ske skriftligt til organisationens kontor med 

virkning med minimum 3 måneders varsel til 

udgangen af en måned. 

e) Hvis et medlem overtræder organisationens 

vedtægter eller på anden måde handler i strid med 

dens interesser, kan hovedbestyrelsen efter 

indstilling fra landsbestyrelsen i den gruppe 

medlemmet tilhører, beslutte at ekskludere dette 

medlem af organisationen. 

En sådan beslutning meddeles pr. brev fra 

organisationens kontor til den pågældende. 

Beslutningen har virkning fra og med første dato 

efter, at dette brev er afsendt. 

f) Ophør af medlemskabet indebærer, at et medlem, 

som har været omfattet af gruppe- aftale(r) med 

organisationen, iht. § 3, stk. 1, b, også forlader den 

pågældende gruppe (r). 

g) Organisationens medlemsblad sendes   

uden betaling for abonnement til medlemmer. 
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Det er muligt at tegne abonnement for eksterne 

personer og virksomheder mod betaling. 

h) Alle medlemmer betaler et kontingent, der 

opkræves af DLOs kontor. 

i) Af dette kontingent overføres til kassererne i DU-

kredse og Veteranklubbens kredse et bidrag, som 

fastsættes af DLOs hovedbestyrelse. 

j) For organisationens forpligtelser hæfter 

medlemmer kun med det fastsatte kontingent. 

 

§ 5, stk. 5 Forhandlingsret 

Hovedbestyrelsen/landsbestyrelsen og dens udvalg kan vedr. 

løn- og ansættelsesforhold, pension, tryghedsordninger samt 

forsikringer mv. indgå aftaler, som gælder for - og er 

bindende for - grupper af medlemmer. 
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§  6 DLOs hovedbestyrelse 

§  6,  stk.  1 

DLOs hovedbestyrelse har ledelse af  

organisationen i overensstemmelse med dens  

vedtægter. 

§  6,  stk.  2 

Organisationen tegnes af hovedbestyrelsens 

formand og næstformand– eller en af disse i forening med 

foreningens direktør. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura. 

§  6,  stk.  3 

Hovedbestyrelsen fastsætter kontingent for aktivt 

medlemskab i DU, FF, IRMA og BF samt for passivt 

medlemskab herunder veteranklubben, på 

grundlag af et rammebudget. 

Dette forelægges for DUs , FFs- og BFs landsbestyrelse. 

§ 6, stk. 4 

DLOs hovedbestyrelse består af op til 12 medlemmer: 

a) 4 medlemmer fra DUs landsbestyrelse, 

b) 2 medlemmer fra FFs landsbestyrelse (formand og 

næstformand) 

c) 2 medlemmer fra BFs landsbestyrelse (formand og 

næstformand) 

d) 2 medlemmer fra IRMA-gruppen 

e) 1 medlem valgt blandt DUs grovvareledere. 

f) DLOs hovedbestyrelse kan vælge selv at supplere 

hovedbestyrelsen med ét ekstra medlem blandt foreningens 

aktive medlemmer jf. § 5, stk. 1, såfremt der er behov for 

supplerende kompetencer eller kapacitet. Supplerende 

medlemmer kan maksimalt indlemmes i hovedbestyrelsen for 

1 valgår ad gangen, men kan fornys op til 4 år i alt. Enhver 

beslutning om indlemmelse og fornyelse af et supplerende 

hovedbestyrelsesmedlem kræver, at mindst 2/3 af de 

ordinære medlemmer af hovedbestyrelsen stemmer for.  

Hovedbestyrelsen træffer på årets første møde beslutning om 

supplering eller fornyelse af perioden. Et evt. supplerende, 

siddende medlem har ikke stemmeret i spørgsmålet om 

supplerende medlem til hovedbestyrelsen. 

Det supplerende medlem har herudover samme rettigheder, 

ansvar og forpligtelser som ordinære bestyrelsesmedlemmer 

og kan vælges til alle poster i hovedbestyrelsen. 

§ 6, stk. 5 

a) Kredsvalgte medlemmer fra DUs landsbestyrelse 

(brugsforeninger / Coop butikker) 

tiltræder deres poster i DLOs hovedbestyrelse 

umiddelbart efter DLOs ordinære repræsentantskabsmøde i 

ulige år.  

Valget skal ske i ulige år inden 1. marts. 

b)Formand og næstformand fra FFs landsbestyrelse, formand 

og næstformand i BFs landsbestyrelse, de to repræsentanter 

for IRMA-gruppen samt formanden i GLs landsbestyrelse 

tiltræder deres poster i DLOs hovedbestyrelse umiddelbart 

efter DLOs ordinære repræsentantskabsmøde. 

c) Et supplerende medlem tiltræder dets post i DLOs 

hovedbestyrelse umiddelbart efter det ordinære 

repræsentantskabsmøde. Et supplerende medlem der ikke er 

delegeret til DLOs repræsentantskabsmøde inviteres med til 

det repræsentantskabsmøde der ligger umiddelbart forinden 

for det supplerende hovedbestyrelsesmedlems indtræden i 

hovedbestyrelsen. 

§ 6, stk. 6 

a) DLOs hovedbestyrelse konstituerer sig med formand og 

næstformand umiddelbart efter repræsentantskabets ordinære 

møde i ulige år (valgår) og i situationer, hvor der opstår 

behov for ny konstituering. 

Valg sker ved skriftlig afstemning på grundlag af skriftlige 

forslag og kræver absolut flertal jf. § 4 stk. 2. 

Der kan hér afgives stemme ved fuldmagt. 

§ 6, stk. 7 

DLOs hovedbestyrelse kan efter behov nedsætte 

udvalg, som kan omfatte andre end hovedbestyrelsens 

medlemmer. 

§ 6, stk. 8 

DLOs hovedbestyrelse fastsætter selv sin 

forretningsorden. 

Hovedbestyrelsen holder møde, når formand eller mindst to 

medlemmer finder det nødvendigt. 

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens 

medlemmer er til stede. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal - jf. § 4, 

stk. 3.  

§ 6, stk. 9 

Hovedbestyrelsen og dens udvalg følger de regler, 

som hovedbestyrelsen fastsætter for dækning af udgifter ved 

rejse til møder mv. 

Hovedbestyrelsen fastsætter et særligt 

kompensationsbeløb til det arbejdssteder, hvor 

formanden og næstformanden for DLO er ansat, samt honorar 

til formand og næstformand. 

Hovedbestyrelsen fastsætter endvidere honorar for øvrige 

hovedbestyrelses- og landsbestyrelsesmedlemmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

§ 7 DLOs repræsentantskabsmøde 

§ 7, stk. 1 

Repræsentantskabet er organisationens højeste myndighed. 

§ 7, stk. 2 

Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 4 

ugers varsel til de delegerede. Endelig dagsorden med 

materiale udsendes senest 1 uge før ordinært 

repræsentantskabsmøde. 

Ordinært repræsentantskabsmøde skal holdes hvert år inden 

1. maj. 

DLOs hovedbestyrelse fastsætter mødestedet. 

DLOs hovedbestyrelse kan, når den anser det for 

hensigtsmæssigt, og repræsentantskabsmødet kan afvikles på 

betryggende vis, bestemme, at repræsentantskabsmødet 

udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk 

repræsentantskabsmøde). Hovedbestyrelsen kan herudover 

under samme forudsætninger tilbyde de delegerede at deltage 

elektronisk på repræsentantskabsmøder, der i øvrigt 

gennemføres ved fysisk fremmøde (delvis elektronisk 

repræsentantskabsmøde). De delegerede kan derved 

elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på 

repræsentantskabsmødet. Nærmere oplysninger vedrørende 

tilmelding og procedurer for deltagelse skal fremgå af 

indkaldelsen til det pågældende repræsentantskabsmøde. 

§ 7, stk. 3 

Det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde mindst 

disse punkter: 

1) Valg af ordstyrer og referent 

2) DLOs hovedbestyrelses beretning, herunder 

vurdering af fremtidige opgaver 

3) Behandling af beretning  

4) Forelæggelse af organisationens reviderede årsregnskab 

5) Behandling af regnskab 

6) Behandling af indkomne forslag 

7) Valg af revisor 

8) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være organisationens 

formand i hænde senest 10 dage før mødet. 

§ 7, stk. 4 

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til 

antallet af stemmeberettigede deltagere. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal - jf. § 4, stk. 3 

- med de undtagelser, der fremgår af § 24 og § 25. 

Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. 

Skriftlig afstemning foretages, hvis ordstyrer eller mindst 10 

pct. af de mødte stemmeberettigede forlanger det. 

§ 7, stk. 5 

Kun delegerede har stemmeret. Hver delegeret har én 

stemme. Ved skriftlig fuldmagt kan stemmen overdrages til 

en anden delegeret. Ingen kan dog stemme i henhold til mere 

end én fuldmagt. 

Delegerede er repræsentantskabets medlemmer: 

DU kredsformænd     8 

supplerende medlemmer  10  

delegeret valgt blandt grovvarelederne i DU   1 

delegerede fra FF  5 

delegerede fra BF  10 

delegerede fra IRMA-gruppen  1 

delegerede fra DU  6 

DLOs hovedbestyrelse op til  12 

§ 7, stk. 6 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal holdes senest 4 

uger efter modtagelse af begæring, når mindst 200 aktive 

medlemmer eller tre kredsbestyrelser eller BF landsbestyrelse 

med mere end 2/3 deles flertal skriftligt anmoder DLOs 

formand herom med angivelse af emne(r) til dagsordenen. 

(pt. er der 8 DU kredse, og 1 BF landskreds) 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan desuden holdes, 

når DLOs hovedbestyrelse finder det påkrævet. 

Møde skal indkaldes i organisationens 

medlemsblad med mindst 14 dages varsel.  

§ 7, stk. 7 

DLOs hovedbestyrelse kan indbyde samarbejdspartnere m.fl. 

til repræsentantskabsmødet. 

§ 7, stk. 8 

a) Dagsorden kan indeholde debat, gruppearbejde mv., hvori 

gæster ikke kan deltage. 

§ 8 DU Kredsene 

§ 8, stk. 1  

a) Aktive medlemmer fordeles i kredse, hvis antal og grænser 

skal godkendes af DUs landsbestyrelse. 

b) Aktive medlemmer med stilling som uddeler, varehuschef 

eller tilsvarende i brugsforeningsbevægelsens butikker, 

indgår i DU-kredsene. 

c) Et medlem kan efter henvendelse til kontoret blive optaget 

i en anden DU-kreds end den, som butikken normalt tilhører. 

§ 8, stk. 2 

Forretningsmæssige ledere, dvs. forretningsførere og 

direktører samt afdelingsledere og funktionschefer i 

andelsgrovvareforeninger er medlemmer i DU, men indgår 

ikke i DU-kredsene. 

§ 8, stk. 3 

a) DU-kredsenes antal og- eller grænser kan ændres, når 

forslag herom har opbakning i de berørte kredse og 

godkendes af DUs landsbestyrelse. 

b) Kredse kan efter eget valg, når det er fordelagtigt og 

praktisk muligt, samarbejde om arrangementer. 

c) Grupper af medlemmer kan ligesom kredse og DUs 

landsbestyrelse tage initiativ til, at der på tværs af 

kredsgrænser holdes »ad hoc møder« om aktuelle forhold. 

§ 8, stk. 4 

Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse, som 

– tager initiativer inden for kredsen i henhold til 

   organisationens formål, jf. § 2 

– overvåger, at organisationens vedtægter overholdes 

– varetager de opgaver, landsbestyrelsen henlægger til den. 
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§ 9 Generalforsamling i DU- kredse 

§ 9, stk. 1 

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst to ugers 

varsel via organisationens medlemsblad og holdes hvert år i 

DU-kredsene inden udgangen af februar måned. 

§ 9, stk. 2 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til 

antal deltagere. Hvert medlem har én stemme, og der kan 

ikke stemmes ved fuldmagt. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. § 4, stk. 3. 

Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. 

Skriftlig afstemning foretages, hvis generalforsamlingens 

ordstyrer eller mindst 10 pct. af de stemmeberettigede, der er 

til stede, forlanger det. 

§ 9, stk. 3 

Valg sker til DUs kredsbestyrelser som anført i § 10  

stk. 1 – 2. 

§ 9, stk. 4 

På generalforsamlingen skal kredsbestyrelsen aflægge 

beretning, normalt ved formanden, om det forløbne års virke 

og give en fremtids vurdering. 

Forslag, som ønskes behandlet, skal senest 10 dage før 

generalforsamlingen være modtaget af formanden for 

DU-kredsen. 
Revideret regnskab skal i DU-kredsene forelægges til 

medlemmernes godkendelse. 

§ 9, stk. 5 

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, hvis mindst 

25 pct. af de aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom til 

formanden for kredsen og angiver, hvad der ønskes 

behandlet. Generalforsamling skal holdes senest fire uger 

efter, at dette krav er modtaget, og skal indkaldes med mindst 

to ugers varsel. 

DU-kredsbestyrelsen, kan med samme varsel selv indkalde til 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

§ 10 Valg i DU kredse 

§ 10, stk. 1 

a) Bestyrelsen i hver kreds består af minimum fem 

medlemmer, som er valgt på kredsens ordinære 

generalforsamling. 

b) Generalforsamlingen vælger hvert år et antal 

medlemmer (normalt halvdelen) til kredsbestyrelsen.  

Valget gælder for to år. 

c) I forhold til, hvordan kredsens medlemmer fordeler sig på 

Coop-butikker og brugsforeninger, bør det tilstræbes, at 

begge grupper er repræsenteret i kredsbestyrelsen. 

Den siddende kredsbestyrelse og generalforsamlingens 

ordstyrer har ansvar for, at begge grupper tilgodeses. 

d) Generalforsamlingen kan med almindeligt flertal vedtage, 

at hver af de to grupper skal repræsenteres i bestyrelsen ved 

valg i forhold til procentvis andel af kredsens samlede antal 

aktive medlemmer. 

En sådan forholdsmæssig repræsentation kan ligeledes 

indføres, hvis det forlanges af mindst 50 pct. af kredsens 

aktive medlemmer i én af de to grupper. 

Ved forhandling på generalforsamlingen afgøres i så fald ud 

fra de to gruppers samlede antal aktive medlemmer i kredsen, 

hvor mange af bestyrelsesmedlemmerne der skal vælges fra 

hver af de to grupper. 

Hvis de to grupper står så lige i antal, at de er berettiget til at 

få lige mange pladser i kredsbestyrelsen, trækkes der lod om 

den sidste plads. 

Ved forhandling på generalforsamlingen afgøres desuden, om 

pladserne kan fordeles ved den normale afgang efter tur  

(jf. § 10 stk.1 b). 

Kan dette ikke lade sig gøre, skal der ske valg samme år af 

alle medlemmer, og det afgøres ved lodtrækning, hvem der er 

valgt for henholdsvis ét år og to år. 

Ved valg skal repræsentanterne for henholdsvis Coop-

butikker og brugsforeninger vælges af - og blandt - gruppens 

medlemmer. 

§ 10, stk. 2 

a) Valg til kredsbestyrelsen kan ske ud fra mundtlige forslag. 

Generalforsamlingens ordstyrer eller mindst 10 pct. af de 

stemmeberettigede, der er til stede, kan stille krav om 

skriftlige forslag. 

b) Hvis der er foreslået flere kandidater end det antal, som 

skal vælges, skal der ske skriftlig afstemning, hvor relativt 

flertal er afgørende - jf. § 4, stk. 1. 

c) Suppleanter for kredsbestyrelsen vælges hvert år for ét år 

ad gangen i en særskilt valghandling. 

Hvis valg til kredsbestyrelsen sker i henhold til § 10 stk. 1, d, 

afgør de to grupper hver for sig, om der skal vælges én 

suppleant eller en 1. og 2. suppleant af og blandt gruppens 

medlemmer. 

Sker valg til kredsbestyrelsen ikke således, vælger 

generalforsamlingen en 1. og 2. suppleant. 

Suppleanter vælges på grundlag af mundtlige forslag. 

Er der foreslået flere kandidater, end der skal vælges, sker 

afstemning ved håndsoprækning, og relativt flertal er 

afgørende. 

d) Generalforsamlingen vælger to revisorer. 

De vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis, så der hvert 

år er én på valg. 

Desuden vælges hvert år en revisorsuppleant. 

Valg af revisor og revisorsuppleant sker hver for sig på 

grundlag af mundtlige forslag. Er flere kandidater foreslået, 

sker afstemning ved håndsoprækning, hvor relativt flertal er 

afgørende. 
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§ 11 Kredsbestyrelsen i DU - kredse 

§ 11, stk. 1 

a) Efter den ordinære kredsgeneralforsamling skal 

kredsbestyrelsen inden 10. marts konstituere sig med 

formand, næstformand, sekretær og kasserer. 

Desuden kan bestyrelsen besætte eventuelle andre poster, der 

fremmer dens arbejde, og nedsætte udvalg. 

b) Kredsformanden indtræder automatisk som medlem af 

DLOs repræsentantskab, jf. § 7. 

c) Kredsbestyrelsen kan efter eget valg invitere gæster til et 

bestyrelsesmøde, fx landsbestyrelsesmedlemmer eller 

kolleger, der er valgt til forretningsmæssigt samarbejde med 

butikskæder, FDB og Coop. 

§ 11, stk. 2 

Det er kassererens ansvar, at der i kredsen føres korrekt og 

specificeret regnskab. 

Regnskabsåret følger kalenderåret.  

Det reviderede regnskab indsendes til DLOs kontor, senest 14 

dage efter det er forelagt på kredsens generalforsamling. 

 

 

§ 12 Valg af landsbestyrelse 

§ 12, stk. 1 landsbestyrelsesmedlem 

I ulige år vælges et landsbestyrelsesmedlem i hver kreds. 

Valget gælder for to år, og foretages på kredsgeneral-

forsamlingen. 

§ 12 stk. 2 

a) Valget til landsbestyrelsen kan ske ud fra mundtlige 

forslag. Er de foreslåede ikke til stede skal der ligge en 

underskrevet accept. 

b) Valgbare er aktive medlemmer i DU-kredsen, med 

undtagelse af medlemmerne i Kvickly-butikkerne. 

(Medlemmerne i Kvickly-butikkerne, vælger to 

repræsentanter i egen valghandling).jf. § 12 stk. 5 

c) Er det valgte landsbestyrelsesmedlem ikke 

kredsbestyrelsesmedlem, indtræder pågældende i 

kredsbestyrelsen på lige vis som øvrige valgte 

kredsbestyrelses medlemmer. 

d) Er landsbestyrelsesmedlem også kredsformand, indtræder 

næstformanden i DLOs repræsentantskab, jf. § 7. 
§ 12 stk. 3 Valg af suppleant 

I en særskilt valghandling vælges en personlig suppleant efter 

samme principper som i § 12 stk. 2. 

§ 12 stk. 4 Vakancevalg 

a) I tilfælde af at der ikke er nogen personlig suppleant til 

landsbestyrelsesmedlemmet, vælges en ny personlig 

suppleant ved førstkommende kredsgeneralforsamling. 

b) I tilfælde af at landsbestyrelsesmedlem og personlig 

suppleant ikke mere er ansat, og dermed valgbar, eller er 

fraflyttet kredsen, er det kredsbestyrelsen, der vælger et 

landsbestyrelsesmedlem, for resten af valgperioden. 

§ 12 stk. 5 Valg i Kvickly 

Medlemmerne i Kvickly-butikkerne vælger to til DUs 

landsbestyrelse. En fra brugsforeninger og en fra Coop- 

butikker, samt to suppleanter, en fra hver gruppe. 

Valget skal ske i ulige år inden 1. marts. 

Gruppen afgør selv, hvor og hvordan valget skal ske.  

De valgte medlemmer tiltræder deres poster i DUs 

landsbestyrelse umiddelbart efter DLOs ordinære 

repræsentantskabsmøde. 

§ 12 stk. 6 Valg blandt grovvarelederne i DU 

Blandt medlemmerne ansat i grovvareandelsselskaber vælges 

et medlem til DUs landsbestyrelse for 2 år der desuden 

 er direkte valgt til DLOs hovedbestyrelse. 

Valget skal ske i ulige år inden 1. marts. 

Gruppen afgør selv, hvor og hvordan valget skal ske.  

Det valgte medlem tiltræder posten i DUs landsbestyrelse 

umiddelbart efter DLOs ordinære repræsentantskabsmøde. 

I samme valgprocedure vælges 1 delegeret til DLOs 

repræsentantskab – ligeledes for 2 år af gangen. 

 

 

 

§ 13 Supplerende medlemmer af DLOs repræsentantskab 

a) Hvert år efter konstituering i kredsbestyrelsen, vælges et 

supplerende medlem til DLOs repræsentantskab af 

kredsbestyrelsen. 

b) De tre kredse, der ved det foregående års udgang har flest 

medlemmer, vælger to supplerende medlemmer. DLOs 

kontor laver opgørelse af kredsenes medlemmer, og udsender 

denne til kredsene inden kredsgeneralforsamlingerne. 

c) Bornholmskredsen vælger ingen supplerende medlemmer 

pga. kredsens størrelse. 

d) Har kredsen valgt kredsformand fra en Coop butik 

tilstræbes det, at det supplerende medlem komme fra en 

Brugsforening og omvendt. 

I tilfælde af at kredsformanden også er landsbestyrelses-

medlem, vil det være næstformanden der repræsenterer 

kredsen som medlem af DLOs repræsentantskab, og 

ovenstående regel om valg af supplerende medlem, skal 

foretages i forhold til næstformanden. 
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§ 14 DUs landsbestyrelse 

§ 14 stk. 1 

DUs landsbestyrelse består af 11 medlemmer. 

• 8 medlemmer fra kredsene jf. § 12 stk. 1  

• 2 valgt af Kvickly, jf. § 12 stk. 5 

• 1 medlem valgt af grovvarelederne, jf. § 12, stk. 6 

§ 14 stk. 2  

De valgte medlemmer tiltræder deres poster i DUs lands-

bestyrelse umiddelbart efter DLOs ordinære 

repræsentantskabsmøde i ulige år. 

§ 14, stk. 3  

a) DUs landsbestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter 

DLOs repræsentantskabsmøde i ulige år (valgår) og i 

situationer, hvor der opstår behov for ny konstituering. med 

formand, næstformand. Til DLOs hovedbestyrelse skal der 

vælges tre medlemmer, udover formanden der er valgt på 

forhånd. 

Valget af ovennævnte sker enkeltvis, på baggrund af 

skriftlige forslag og skriftlige valg. Der kræves absolut 

flertal, jf. § 4 stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

b) Hvis et landsbestyrelsesmedlem ikke længere har ret til at 

være aktivt medlem af DU, skal suppleanten indtræde i 

landsbestyrelsen.  

c) Et kredsvalgt landsbestyrelsesmedlem, som i valgperioden 

bliver leder af en butik i en anden kreds, kan fortsætte på sin 

post indtil valgperiodens udløb. 

§ 14, stk. 4 

DUs landsbestyrelse kan efter behov nedsætte udvalg, som 

kan omfatte andre end landsbestyrelsens medlemmer. 

§ 14, stk. 5 

Landsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Landsbestyrelsen holder møde, når formand eller mindst tre 

medlemmer finder det nødvendigt. 

Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens 

medlemmer er til stede. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal -jf. § 4, stk. 3.  

 

§ 14, stk. 6 

I anliggender, hvor ikke andet fremgår af hovedforeningens 

vedtægter, er landsbestyrelsen højeste myndighed for DU 

under DLO. 

§ 14, stk. 7 

Landsbestyrelsen og dens udvalg følger de regler, som DLOs 

hovedbestyrelse fastsætter for dækning af udgifter ved rejse 

til møder mv. 

DLOs hovedbestyrelse fastsætter et særligt kompensations-

beløb til det arbejdssted, hvor formanden er ansat, samt et 

kompensationsbeløb til hver af de arbejdssteder, hvor øvrige 

deltagere i landsbestyrelsen er ansat. 

§ 14 stk. 8 Kredsformandsmøder 

a) DUs landsbestyrelse indkalder hvert år til et efterårsmøde 

for DU-kredsenes formænd. 

b) Der kan ligeledes inviteres butiksrepræsentanter fra det 

forretningsmæssige samarbejde med Coop eller andre, når 

landsbestyrelsen finder det relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15 IRMA-gruppen, medlemmer og valg  

§ 15, stk. 1  

Som medlemmer i Irma-gruppen optages butikschefer, 

souschefer samt andre ledende medarbejdere ansat i 

Irmabutikker. 

§ 15, stk. 2  

Irma-gruppen samles organisatorisk i en kreds i DLO  

§ 15, stk. 3  

a)  Irma-butikscheferne udpeger blandt deres medlemmer 2 

repræsentanter til DLOs hovedbestyrelse.  

b) Fratræder et hovedbestyrelsesmedlem fra Irma-gruppen 

sin ansættelse i en Irma-butik vælger gruppen en ny ved 

førstkommende lejlighed, og det nye 

hovedbestyrelsesmedlem indtræder i DLOs hovedbestyrelse 

ved førstkommende møde.  

c) Irma-gruppen vælger i fællesskab 1 supplerende 

medlemmer til DLOs repræsentantskabsmøde.  

d) Irma-gruppens medlemmer af DLOs hovedbestyrelse 

forestår disse valg, som skal være afholdt inden 15. marts 

hvert år. 

§ 15, stk. 4  

Medlemmer af Irma-gruppen der fratræder deres stilling som 

ledende medarbejder i en Irma-butik – og ikke fortsætter sin 

ansættelse i Coop Danmark eller i en brugsforening – kan jf. 

5, stk. 2, fortsætte medlemskabet af Irma-gruppen, men kan 

ikke vælges som talsmænd eller som supplerende medlem.  
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§ 16 BF kredse, generalforsamling og valg 

§ 16, stk. 1 

Som medlemmer i BF Gruppen optages alle aktive med-

lemmer i DLO der ikke kan optages i DU, IRMA-gruppen 

eller FF, jf. § 5. 

§ 16, stk. 2 

Alle BF medlemmer fordeles administrativt i 3 kredse. Nord - 

Syd  - Øst. 

§ 16, stk. 3 a) Ordinær generalforsamling afholdes i de tre 

kredse og indkaldes med mindst 2 ugers varsel i 

organisationens medlemsblad. Generalforsamlingen afholdes 

hvert år inden 15. marts. 

b) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til 

antal deltagere. Hvert medlem har én stemme, og der kan 

ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved 

almindeligt flertal, jf. § 4, stk.3 

Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. 

Skriftlig afstemning foretages, hvis generalforsamlingens 

ordstyrer eller mindst 10 pct. af de stemmeberettigede, der er 

til stede, forlanger det. 

c) På generalforsamlingen skal landsbestyrelsen aflægge 

beretning, normalt ved formanden eller en anden af 

landsbestyrelsen udpeget repræsentant, om det forløbne års 

virke og give en fremtidsvurdering. 

Forslag, som ønskes behandlet, skal senest 10 dage før 

generalforsamlingen være modtaget af formanden for BF. 

§ 16, stk. 4 

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, hvis mindst 

25 pct. af de aktive medlemmer i hele BF Gruppen stiller 

skriftligt krav herom til formanden for BF Gruppen og 

angiver, hvad der ønskes behandlet. Generalforsamlingen 

skal holdes senest 4 uger efter, at dette krav er modtaget, og 

skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. 

BF-landsbestyrelsen kan med samme varsel, selv indkalde til 

ekstraordinær generalforsamling. 

§ 16, stk. 5 

a) I hver BF-kreds vælges 2-4 landsbestyrelsesmedlemmer, 

som hvert år på den ordinære generalforsamling skal vælges 

for ét år ad gangen. 

Er der ikke valgt 12 landsbestyrelsesmedlemmer vælger 

landsbestyrelsen et antal supplerende medlemmer til DLOs 

repræsentantskabsmøde, således antallet af 

landsbestyrelsesmedlemmer og supplerende medlemmer fra 

BF Gruppen altid udgør 12 personer. 

c) I henhold til, hvordan kredsens medlemmer fordeler sig på 

Coop-butikker og brugsforeninger, bør det tilstræbes, at 

begge grupper er repræsenteret blandt kredsens 

landsbestyrelsesmedlemmer. 

Medlemmer ansat i konkurrerende virksomheder, her 

defineret som virksomheder der driver detailhandelskæder i 

Danmark, kan ikke vælges til landsbestyrelsen, og 

landsbestyrelsesmedlemmer udtræder af landsbestyrelsen ved 

tiltræden i konkurrerende virksomhed. 

BF Gruppens formand, eller dennes repræsentant og 

generalforsamlingens ordstyrer har ansvar for, at der ved 

opstilling af kandidater bliver gjort opmærksom på dette. 

§ 16, stk. 6 

a) Valg til landsbestyrelsen kan ske ud fra mundtlige forslag. 

Generalforsamlingens ordstyrer eller mindst 10 pct. af de 

stemmeberettigede, der er til stede, kan stille krav om 

skriftlige forslag. 

b) Hvis der er foreslået flere kandidater end det antal, som 

skal vælges, skal der foretages skriftlig afstemning, hvor 

relativt flertal er afgørende - jf. § 4, stk. 1. 

c) 1. og 2. suppleant for landsbestyrelsen vælges hvert år for 

ét år ad gangen i en særskilt valghandling. 

Suppleanter vælges på grundlag af mundtlige forslag. 

Er der foreslået flere kandidater, end der skal vælges, sker 

afstemning ved håndsoprækning, og relativt flertal er 

afgørende, jf. § 4 stk. 1. 

 

§ 17 Landsbestyrelsen for BF-gruppen 

§ 17, stk. 1 

Landsbestyrelsen består af op til12 medlemmer valgt i BF-

kredsene. 

DLOs direktør eller dennes stedfortræder deltager i 

landsbestyrelsens møder. 

Landsbestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand og 

næstformand ved førstkommende landsbestyrelsesmøde efter 

kredsgeneralforsamlingerne. 

Formand og næstformand vælges hver for sig. 

Ved valg af formand og næstformand, bør det tilstræbes at 

begge grupper, Coop og brugsforeningerne er repræsenteret 
og formand og næstformand skal være ansat i Coop eller i en 

brugsforening. 

Valg sker ved skriftlig afstemning på grundlag af skriftlige 

forslag og kræver absolut flertal, jf. § 4 stk. 2. 

Formand og næstformand indtræder i DLOs hovedbestyrelse 

umiddelbart efter DLOs ordinære repræsentantskabsmøde. 

Nyvalgte landsbestyrelsesmedlemmer er gæster ved 

førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, men 

deltager i landsbestyrelsens arbejde efter de er valgt. 

Ikke genvalgte, men delegerede landsbestyrelsesmedlemmer, 

er delegerede ved førstkommende ordinære 

repræsentantskabsmøde og fratræder umiddelbart efter 

repræsentantskabsmødet. 

§ 17, stk.2 

Landsbestyrelsens op til 10 øvrige medlemmer er delegerede 

til DLO repræsentantskab jf. § 16, stk. 5, pkt. a.  

§ 17, stk. 3 

Landsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan 

efter egen bestemmelse nedsætte udvalg. Personer uden for 

landsbestyrelsen kan placeres i udvalg. 

Landsbestyrelsen holder møde, når formanden eller to af dens 

medlemmer finder det nødvendigt. 

Den er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er 

til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal jf. § 4 

stk.3. 

§ 17, stk. 4 

I anliggender, hvor ikke andet fremgår af organisationens 

vedtægter, er landsbestyrelsen højeste myndighed for BF 

under DLO. 

§ 17, stk. 5 

Landsbestyrelsen og dens udvalg følger de regler, som DLOs 

hovedbestyrelse fastsætter for dækning af udgifter ved rejse 

til møder mv. 

DLOs hovedbestyrelse fastsætter et kompensationsbeløb til 

hvert af de arbejdssteder, hvor øvrige deltagere i 

landsbestyrelsen er ansat. 
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§ 18 FF kredse, generalforsamling og valg 

§ 18, stk. 1 

Som medlemmer i Funktionærforeningen optages 

overordnede medarbejdere ansat i Coop amba og dertil 

knyttede selskaber. 

§ 18, stk. 2 

Alle FF medlemmer fordeles administrativt i 3 kredse. Øst 

(Albertslund), Syd (Odense og Vejle), Nord (Hasselager og 

Aalborg). 

§ 18, stk. 3 a) Ordinær generalforsamling afholdes i de tre 

kredse og indkaldes med mindst 2 ugers varsel via mail. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 15. marts. 

b) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til 

antal deltagere. Hvert medlem har én stemme, og der kan 

ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved 

almindeligt flertal, jf. § 4, stk.3 

Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. 

Skriftlig afstemning foretages, hvis generalforsamlingens 

ordstyrer eller mindst 10 pct. af de stemmeberettigede, der er 

til stede, forlanger det. 

c) På generalforsamlingen skal landsbestyrelsen aflægge 

beretning, normalt ved formanden eller en anden af 

landsbestyrelsen udpeget repræsentant, om det forløbne års 

virke og give en fremtidsvurdering. 

Forslag, som ønskes behandlet, skal senest 10 dage før 

generalforsamlingen være modtaget af formanden for FF. 

§ 18, stk. 4 

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, hvis mindst 

25 pct. af de aktive medlemmer i hele FF Gruppen stiller 

skriftligt krav herom til formanden for FF Gruppen og 

angiver, hvad der ønskes behandlet. Generalforsamlingen 

skal holdes senest 4 uger efter, at dette krav er modtaget, og 

skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. 

FF-landsbestyrelsen kan med samme varsel, selv indkalde til 

ekstraordinær generalforsamling. 

§ 18, stk. 5 

a) I de tre FF-kredse vælges der op til 7 

landsbestyrelsesmedlemmer, som i ulige år vælges på den 

ordinære generalforsamling for to år ad gangen. 

§ 18, stk. 6 

a) Forslag til nye medlemmer af landsbestyrelsen indsendes 

til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen. Dette 

gælder for alle 3 kredse. 

FF kreds Øst (Albertslund) vælger op til 6 

landsbestyrelsesmedlemmer, de øvrige 2 kredse vælger 

tilsammen 1 landsbestyrelsesmedlem. 

b) Hvis der er foreslået flere kandidater end det antal, som 

skal vælges, skal der foretages skriftlig afstemning, hvor 

relativt flertal er afgørende - jf. § 4, stk. 1. 

c) Er der ikke valgt 7 landsbestyrelsesmedlemmer kan 

landsbestyrelsen udpege et antal supplerende medlemmer til 

DLOs repræsentantskabsmøde, således antallet af 

landsbestyrelsesmedlemmer og supplerende medlemmer fra 

FF kan udgøre op til 7 personer. 

§ 19 Landsbestyrelsen for Funktionærforeningen 

§ 19, stk. 1 

Landsbestyrelsen består af op til 7 medlemmer valgt i FF-

kredsene. 

Afdelingslederen for FF deltager i landsbestyrelsens møder. 

Landsbestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand og 

næstformand ved førstkommende landsbestyrelsesmøde efter 

kredsgeneralforsamlingerne. 

Formand og næstformand vælges hver for sig. 

Ved valg af formand og næstformand, bør det tilstræbes at 

både Albertslund og Syd eller Nord er repræsenteret. 

Valg sker ved mundtlig afstemning, medmindre et 

tilstedeværende medlem ønsker skriftlig afstemning, på 

grundlag af skriftlige forslag og kræver absolut flertal, jf. § 4 

stk. 2. 

Formand og næstformand indtræder i DLOs hovedbestyrelse 

umiddelbart efter DLOs ordinære repræsentantskabsmøde. 

Nyvalgte landsbestyrelsesmedlemmer er gæster ved 

førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, men 

deltager i landsbestyrelsens arbejde efter de er valgt. 

Ikke genvalgte, men delegerede landsbestyrelsesmedlemmer, 

er delegerede ved førstkommende ordinære 

repræsentantskabsmøde og fratræder umiddelbart efter 

repræsentantskabsmødet. 

§ 19, stk.2 

Landsbestyrelsens 5 øvrige medlemmer er delegerede til 

DLOs repræsentantskab.  

 

§ 19, stk. 3 

Landsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan 

efter egen bestemmelse nedsætte udvalg. Personer uden for 

landsbestyrelsen kan placeres i udvalg. 

Landsbestyrelsen holder møde, når formanden eller to af dens 

medlemmer finder det nødvendigt. 

Den er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er 

til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal jf. § 4 

stk.3. 

§ 19, stk. 4 

I anliggender, hvor ikke andet fremgår af organisationens 

vedtægter, er landsbestyrelsen højeste myndighed for FF 

under DLO. 

§ 19, stk. 5 

Landsbestyrelsen og dens udvalg følger de regler, som DLOs 

hovedbestyrelse fastsætter for dækning af udgifter ved rejse 

til møder mv. 

DLOs hovedbestyrelse fastsætter et kompensationsbeløb jf. 

gældende forretningsorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

§ 20 Veteranklubben under DLO 

§ 20, stk.  1 

Som medlemmer af klubben kan kun optages passive 

medlemmer af DLO. 

§ 20, stk.  2 

Veteranklubbens formål er af kulturel art. 

Klubbens lokalråd tager initiativ til møder, andre 

sammenkomster, rejser og virksomhedsbesøg og  

sørger for, at der orienteres om andels- og  

brugsforeningsbevægelsens udvikling og trivsel. 

Aktiviteter i samarbejde med andre lokalråd kan 

gennemføres. 

§ 20, stk.  3 

Veteranklubben er opdelt i syv regioner: 

1   København, Vest- og Nordsjælland. 

2   Østjylland. 

3   Syd- og Sønderjylland. 

4   Sydsjælland og Lolland - Falster. 

5   Vestjylland. 

6   Fyn. 

7   Nordjylland. 

§ 20, stk.  4 

De enkelte regioners veteranklub holder hvert år ordinær 

generalforsamling, som indkaldes med mindst to ugers varsel 

i organisationens medlemsblad. 

Ordinær generalforsamling skal være afholdt senest  

15. marts. 

§ 20, stk.  5 

På generalforsamlingen aflægger lokalrådet beretning om det 

forløbne års virke. Regnskabet forelægges i revideret stand til 

medlemmernes godkendelse. Forslag, der ønskes behandlet 

på generalforsamlingen, skal senest ti dage før være indgivet 

til lokalrådets formand. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden fire 

ugers forløb, når lokalrådets formand fra mindst 25 pct. af 

medlemmerne får skriftlig anmodning herom med angivelse 

af emne(r) til dagsordenen. 

Indkaldelse skal ske på samme måde og med samme frist 

som vedrørende den ordinære generalforsamling. 

Lokalrådet kan på samme måde og med samme frist selv 

indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen vælger selv sin ordstyrer. 

Den er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, jf. § 4, stk. 3. 

Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre 

skriftlig afstemning forlanges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21 Veteranklubbens lokal- og landsråd 

§ 21, stk. 1 lokalrådet 

Hver regions veteranklub ledes af et lokalråd, der skal 

overvåge, at vedtægterne overholdes og varetage de opgaver, 

som DLOs hovedbestyrelse henlægger til lokalrådene. 

§ 21, stk.  2 

Hver regions lokalråd består af mindst tre personer. 

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand og 

kasserer samt eventuelle andre poster, der er brug for til 

udførelse af arbejdet. 

Valg på generalforsamlingen af medlemmer til lokalrådet 

sker for tre år . 

Generalforsamlingen vælger to revisorer. De vælges for to år 

ad gangen. Hvert år er én på valg. 

Der vælges hvert år en suppleant til lokalrådet samt en 

revisorsuppleant. 

§ 21, stk.  3 

Det er kassererens ansvar, at der i regionen føres korrekt og 

specificeret regnskab. 

Efter årsafslutning og senest to uger efter revisorernes 

godkendelse sendes kopi af regnskab til DLOs kontor. 

DLOs kontor opkræver kontingent fra medlemmerne, og 

DLOs hovedbestyrelse beslutter, hvor stort et bidrag der skal 

overføres til regionernes veteranklubber. 

§ 21, stk. 4 landsrådet 

Klubbens landsråd består af de syv lokalrådsformænd. 

På første møde efter lokalrådenes generalforsamling 

konstituerer landsrådet sig med formand.  

Rådet samles mindst én gang årligt for at berette om de 

enkelte regioners aktiviteter og udveksle erfaringer. 

En eller flere repræsentanter for Landsrådet kan indbydes til 

DLOs repræsentantskabsmøde. 

§ 21, stk.  5 

Landsrådet følger de regler, som DLOs hovedbestyrelse 

fastsætter for dækning af udgifter ved rejse til møder mv. 
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§  22  Administration og bladudgivelse 

§  22, stk.  1 

DLOs hovedbestyrelse ansætter og afskediger direktør for 

organisationens kontor samt den i henhold til presseloven 

ansvarshavende redaktør for organisationens medlemsblad. 

DLOs hovedbestyrelse afgør, om disse poster skal varetages 

af én person eller to personer. 

§  22, stk.  2 

Direktør / ansvarshavende redaktør er over for DLOs 

hovedbestyrelse og ud fra de retningslinjer, hovedbestyrelsen 

fastlægger, ansvarlig(e) for organisationens, hhv. bladets 

forretningsmæssige virksomhed, herunder ansættelse og 

afskedigelse af personale. 

§  22, stk.  3 

Organisationens medlemsblad skal redigeres med 

udgangspunkt i medlemmernes interesser samt efter 

journalistiske principper om åbenhed og uafhængigt af 

partipolitiske særinteresser. 

Bladet kan optage annoncer i henhold til beslutninger, som 

DLOs hovedbestyrelse træffer. 

 

§  23  Regnskab og økonomi 

§  23, stk.  1 

Organisationens regnskab følger kalenderåret. 

§  23, stk.  2 

Organisationen antager en statsautoriseret revisor efter 

repræsentantskabets valg. 

Revisor indfører ved hver revision sine bemærkninger i en 

revisionsprotokol, som DLOs hovedbestyrelse får forelagt 

ved sit første møde efter revisionen. 

§  23,  stk.  3 

Organisationen kan indsætte sin kontante kapital på lånekonti 

i Coop Danmark og andre hovedforeninger samt indlånskonti 

i pengeinstitutter. DLOs hovedbestyrelse beslutter i hvert 

enkelt tilfælde, hvad begrebet ”hovedforeninger” i denne 

sammenhæng dækker over, inden der indsættes kapital i en 

sådan. 

Organisationen kan desuden købe kreditforenings- og danske 

/ udenlandske obligationer samt værdipapirer i 

andelsselskaber. Herudover kan der investeres i 

investeringsforeninger samt i aktier, dog maksimalt for 25 % 

af de samlede investerede midler. 

 

§  24 Ændring af vedtægter 

§  24,  tk.  1 

Ændring af organisationens vedtægter skal vedtages af 

repræsentantskabet med en majoritet på to tredjedele af de 

stemmeberettigedes antal. 

§  24, stk.  2 

Så længe organisationen ejer fast ejendom, hvortil 

erhvervelsen kræver tilladelse af Erhvervsstyrelsen, er det en 

betingelse for vedtægtsændringer, at Erhvervsstyrelsen 

godkender den planlagte vedtægtsændring. 

 

§  25 Ophævelse af foreningen 

§  25, stk.  1 

Ophævelse af organisationen skal vedtages på to møder i 

repræsentantskabet med et mellemrum af mindst tre uger og 

højst seks uger. 

Beslutning om ophævelse skal vedtages med  

-  første gang: en majoritet på fire femtedele af de stemme- 

berettigedes antal 

-  anden gang: en majoritet på fire femtedele af de mødte 

stemmeberettigedes antal. 

§  25, stk.  2 

På dét møde, hvor endelig beslutning om organisationens 

opløsning vedtages, skal repræsentantskabet 

- vælge likvidator (er) til snarest at realisere dens aktiver og 

afvikle dens forpligtelser 

- beslutte, hvad eventuelt overskud skal anvendes til. 

 

 

 

Med virkning fra 1. januar 1996 indgik Foreningen af 

FDB Uddelere (FFU) og Danmarks Uddelerforening (DU) i 

én fælles forening under navnet Danmarks Uddelerforening. 

Nye vedtægter trådte i kraft 1. januar 1996, efter at de 7. juni 

1995 blev vedtaget på DUs ordinære generalforsamling og 

FFUs repræsentantskabsmøde. 

Tilføjelser i november 1995 vedr. en ny medlemsgruppe, 

Butiksfunktionærer under DU, samt de heraf følgende 

redaktionelle rettelser. 

Ændringer vedtaget på DUs generalforsamling i juni 1998 og 

juni 1999 samt ændret i forbindelse med indførelse af ny 

foreningsstruktur, vedtaget på DUs generalforsamling 

16. maj 2001 og trådt i kraft efter denne dato. 

Vedtægtsændringer i juni 2004. 

Total nyredigering af vedtægter maj 2005. 

Ændringer vedtaget på DLOs repræsentantskabsmøde maj 

2006. Nedlæggelse af DUs regioner og ny struktur til valg af 

landsbestyrelse i DU samt mindre ændringer i GL, BF og 

Veteranklubberne. 

Ændringer vedtaget på DLOs repræsentantskabsmøde april 

2007. Tilføjelser i § 16, stk. 1 vedr. konstituering og nyvalgte 

Landsbestyrelsesmedlemmer for BF-gruppen. 

Ændringer vedtaget på DLOs repræsentantskabsmøde april 

2008. Redaktionel ændring: Udtrykket ”Coop-ejede butikker” 

erstattes af ”FDB- og Coop-ejede virksomheder”. 

Desuden ændring om princippet om opgørelse af supplerende 

medlemmer fra DU-kredsene til repræsentantskabsmødet. 

Ny §22, stk. 2: Tilføjelse om, at vedtægtsændringer skal 

godkendes af Skov- og Naturstyrelsen. 

Ændringer vedtaget på DLOs repræsentantskabsmøde april 

2009. Præcisering i § 4, stk. 1, gør formandens stemme 

afgørende ved stemmelighed i alle bestyrelser.  Tilføjelse i § 

6, stk. 2, muliggør lånoptagning. Omformulering i § 7, stk. 5 

gør det muligt at stemme ved fuldmagt. Generel tilretning 

omkring DUs kredse der er ændret fra 9 til 8.   

§ 15: Tilretning af BFs vedtægter udvider BF 

Landsbestyrelse til 12 personer og nedlægger 

kredsbestyrelserne. BF får her 12 delegerede til DLOs 

repræsentantskab mod tidligere 6. Dato for afholdelse af GLs 

generalforsamling ændret. § 22, stk 2, redaktionel ændring af 

Skov- og Naturstyrelsen til By- og Landskabsstyrelsen. 

Ændringer vedtaget på DLOs repræsentantskabsmøde april 

2010 i forbindelse med ny struktur, hvorefter GL indgår i 

DU. 

Redaktionel ændring foretaget på DLOs 

repræsentantskabsmøde april 2012 hvor titlen 

forretningsfører er erstattet af direktør. 

Ændringer vedtaget på DLOs repræsentantskabsmøde april 

2014: Oprettelse af ny medlemsgruppe, PassivForsikring. 

Ændring af betingelser for udmeldelse af foreningen. 

Ændring af, hvem der skal inviteres som gæster til DLOs 

repræsentantskabsmøde. 

Ændring/præcisering af, hvem der kan sidde i BF Gruppens 

landsbestyrelse og af, at formand og næstformand skal 

komme fra enten Coop eller brugsforening.  
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Veteranklubben: Redaktionelle ændringer samt tilretninger af  

valg til lokalråd. 

Ændringer vedtaget på DLOs repræsentantskabsmøde april 

2015: 

Med virkning fra 1. januar 2015 er Funktionærforeningen i  

Coop (FF) og Danmarks Leder Organisation (DLO) 

fusioneret i en fælles forening, hvor Danmarks Leder 

Organisation er navnet. 

Vedtægterne er tilrettet denne fusion, og vedtægterne er 

vedtaget på FFs ekstraordinære repræsentantskabsmøde 12. 

november 2014 og på DLOs ordinære 

repræsentantskabsmøde 11. april 2015. 

På repræsentantskabsmødet 13. april 2016 er 

vedtægterne tilrettet således, at IRMA-gruppen nu er en 

medlemsgruppe i DLO. Vedtægter herfor samt 

redaktionelle ændringer affødt heraf vedtaget.   

Ændringer vedtager på DLOs repræsentantskabsmøde 

11. april 2018:  

§6, stk. 2: Tegningsretten ændret, og hele 

hovedbestyrelsen underskrift kræves ikke længere ved 

køb/salg af ejendom eller ved optagelse af lån. 

§6, stk. 9: Ændring om honorering og 

kompensationsbeløb, således vedtægter og 

forretningsorden følger hinanden. 

§18. FF: 

Ændringer i kredse samt valg i disse. 

Opstilling til landsbestyrelse skal fremover ske 

skriftligt. 

Ændret så der vælges op til 7 landsbestyrelses-

medlemmer, og et antal supplerende medlemmer, 

således 7 delegerede fra FF fastholdes. 

Hele §19, stk. 6 bortfalder, da det var en midlertidig 

paragraf i forbindelse med fusionen. 

På repræsentantskabsmøde 22. april 2020 er vedtægterne 

tilrettet således, at hovedbestyrelsen har mulighed for at 

udpege et supplerende medlem af hovedbestyrelsen såfremt 

der er behov for supplerende kompetencer eller kapacitet. Jf. 

§6. 

§ 5, stk. 2, pkt. c: Fjernet muligheden ansatte udenfor Coop 

og brugsforeningernes mulighed for at sidde i BF Gruppens 

landsbestyrelse. 

§ 5, stk.  6 Sociale forhold er skrevet ud af vedtægterne da 

foreningen ikke i mange år har haft en hjælpe- og 

rådighedskonto. 

§7, stk. 2: Tilføjet muligheden for at afholde DLOs 

repræsentantskabsmøde helt eller delvis elektronisk. 

§ 8, stk. 2 vedrørende souschefer i DU-gruppen er fjernet da 

vi ikke har flere tilbage af disse og da der ikke kan optages 

nye i gruppen. 

§ 14 stk. 8 Kredsformandsmøder 

Mulighed for at sende næstformanden til 

kredsformandsmøder er fjernet, da dette ikke har været 

praktiseret i mange år. 

 § 23,  stk.3 vedr. placering af kontant kapital i 

hovedforeninger; her er tilføjet bestemmelsen:  

DLOs hovedbestyrelse beslutter, hvad begrebet 

”hovedforeninger” i denne sammenhæng dækker over, inden 

der indsættes kapital i en sådan. Desuden tilføjet, at der kan 

investeres i investeringsforeninger samt i aktier, dog med et 

maks. på 25 % af foreningens formue. 

Redaktionelle rettelser foretaget som konsekvens af tidligere 

vedtægtsændringer. 
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Bilag A til PassivForsikring: 

 

Ydelser tilknyttet medlemskab. 

Der er ingen ydelser tilknyttet, men pt. kan der tilkøbes: 

 Gruppelivsforsikring 

 Heltidsulykkesforsikring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


