
VEDTÆGTER FOR LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING  
Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 2003 i Landskabsarkitekternes 
Fagforening til ikrafttræden den 1. januar 2004, og senest ændret på foreningens 
generalforsamling 16. maj 2008 til ikrafttræden 1. januar 2009. Ændringer vedtaget på 
generalforsamlingen den 13. april 2018. 
 
§ 1 Navn  
Foreningens navn er Landskabsarkitekternes Forening, dens hjemsted er København.  
 
Stk. 2. Foreningen er en videreførelse af Landskabsarkitekternes Fagforening, stiftet 1992.  
 
§ 2 Formål  
Landskabsarkitekternes Forening har til formål at samle danske landskabsarkitekter og andre 
med interesse for landskabsarkitektfaget, til varetagelse af medlemmernes faglige og sociale 
interesser.  
 
Stk. 2. Formålet søges primært fremmet ved at foreningen virker som fødselshjælper og 
koordinator af netværk for landskabsarkitekter, afholdelse af aktiviteter og uddeling af legater.  
 
§ 3 Medlemsberettiget  
Som medlem kan optages enhver studerende, bachelor eller kandidat inden for 
landskabsarkitektur, landskabsplanlægning eller tilsvarende uddannelse.  
 
Stk. 2. Landskabsarkitekter og studerende eller bachelorer inden for landskabsarkitektur, som 
tilhører JAs medlemsgrundlag, kan kun være medlemmer, såfremt de samtidig er medlemmer 
af JA.  
 
§4 Udmeldelse  
Udmeldelse skal være skriftlig.  
 
§5 Eksklusion  
Et medlem, der modarbejder foreningens formål, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.  
 
Stk. 2. Afgørelse i henhold til stk. 1. kan af den pågældende inden 14 dage efter modtaget 
meddelelse om eksklusion, kræves forelagt førstkommende generalforsamling til endelig 
afgørelse. 
 
§6 Finansiering 
Foreningens virksomhed finansieres via  

● Foreningens formue  
● Trækningsret fra Jordbrugsakademikerne  
● Eventuelt tilskud fra Jordbrugsakademikerne  
● Eventuelt kontingent 

 
§7 Kontingent  
Et eventuelt kontingent fastsættes af generalforsamling med simpelt flertal.  
 



Stk. 2. Kontingentopkrævning forestås af JA og følger den til enhver tid af JAs bestyrelse 
vedtagne procedure herfor. Medlemmer, der ikke indbetaler kontingent rettidigt, pålægges et 
særligt gebyr til dækning af ekstra administrationsomkostninger. Gebyret fastsættes af JAs 
bestyrelse. 
 
§8 Generalforsamling  
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
 
Stk. 2. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten udøves ved 
personlig stemmeafgivelse.  
 
Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Såfremt et medlem 
ønsker det, foretages hemmelig afstemning.  
 
Stk. 4. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra generalforsamlingen, der offentliggøres på 
hjemmesiden.  
 
§ 9 Ordinær generalforsamling  
Ordinær generalforsamling afholdes normalt i første halvår.  
 
Stk. 2. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent og referent.  
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.  
5. Behandling af fremsatte forslag.  
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.  
7. Valg af bestyrelse.  
8. Valg af revisor.  
9. Eventuelt.  

 
Stk. 3. Tid og sted for generalforsamlingen annonceres med 1 måneders varsel sammen med 
den foreløbige dagsorden. Skriftlig og/eller elektronisk indkaldelse med angivelse af den 
endelige dagsorden, skal tilgå medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.  
 
Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før 
generalforsamlingen.  
 
§10 Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller af foreningens 
formand.  
 
Stk. 2. Mindst 40 medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve, at der 
afholdes ekstraordinær generalforsamling inden fire uger fra krav herom er fremsat. Kravet skal 
være ledsaget af en motiveret dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.  
 
Stk. 3. Skriftlig og/eller elektronisk indkaldelse med angivelse af dagsorden skal tilgå 
medlemmerne senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling.  



 
§ 11 Bestyrelse  
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvoraf 3 er på valg hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer 
sig selv med formand og næstformand.  
 
Stk. 2. Valg til bestyrelsen gennemføres efter prioriteringsmetoden. Hvis der alene er opstillet 
det antal som er på valg, betragtes de opstillede som valgt.  
 
Stk. 3.  Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for en toårig periode.  
 
§ 12 Suppleanter  
Bestyrelsen er bemyndiget til at supplere sig, hvis et eller flere medlemmer i årets løb træder 
ud. Suppleringen gælder indtil førstkommende generalforsamling.  
 
§ 13 Bestyrelsens pligter  
Det påhviler bestyrelsen at virke for opfyldelse af foreningens formål, herunder uddeling af 
studiefondsmidler og forvaltning af foreningens formue. Beslutningsreferater fra 
bestyrelsesmøderne offentliggøres på hjemmesiden.  
 
§14 Bestyrelsesmøder  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.  
Afgørelse træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes 
fravær næstformandens) stemme afgørende.  
 
§ 15 Tegningsret  
I organisatoriske forhold tegnes Landskabsarkitekternes Forening af formanden eller 
næstformanden. Bestyrelsen kan meddele tegningsfuldmagt til sekretariatet medarbejdere.  
 
Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes Landskabsarkitekternes Forening 
ved formanden, næstformanden og 2 andre af bestyrelsens kandidatmedlemmer.  
 
§ 16 Rejsegodtgørelse  
Bestyrelsesmedlemmer modtager rejsegodtgørelse ved rejser og møder i foreningens 
anliggender. Satser mv. følger JAs til enhver tid gældende regler.  
 
§ 17 Regnskab  
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.  
 
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor for et år ad gangen. Denne revisor skal være 
statsautoriseret eller registreret revisor. Genvalg kan finde sted.  
 
Stk. 3. Revisionen skal være afsluttet, og revisorens betænkning vedrørende regnskabet være 
udsendt til foreningens bestyrelse inden 1. april.    
 
§ 18 Vedtægtsændringer  
Vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal på en generalforsamling. Hvis færre end 2/3, men et 
flertal af de afgivne stemmer, er for vedtægtsændringen, kan generalforsamlingen med simpelt 
flertal beslutte at sende forslaget til afstemning blandt alle medlemmer. En sådan afstemning 



skal være gennemført inden 2 måneder fra generalforsamlingen og til vedtagelse kræves da 
2/3 af de afgivne stemmer.  
 
§ 19 Ophør  
Til gyldig beslutning om foreningens ophør kræves 2/3 af de afgivne stemmer på to på 
hinanden følgende generalforsamlinger. En begrundelse for foreningens ophør kan være, at 
formålet er opfyldt.  
 
Stk. 2. Er der truffet beslutning om foreningens ophør, træffer den senest afholdte 
generalforsamling beslutning om anvendelse af foreningens formue til gavn for 
landskabsarkitekters faglige og sociale netværk. Således vedtaget på ekstraordinær 
generalforsamling den 16. juni 2003, til ikrafttræden, den 1. januar 2004, og senest ændret på 
foreningens generalforsamling den. 16. maj 2008 til ikrafttræden den 1. januar 2009. Ændringer 
vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 2018. 
 


