Vedtægter
for
Luftværns-Artilleri-Foreningen

Navn og hjemsted
§ 1. Landsforeningens navn er: Luftværns-Artilleri-Foreningen (forkortet LAF), der i det følgende betegnes som ”landsforeningen”.
Stk. 2. Landsforeningens hjemsted er i den kommune, hvor landsforeningens kasserer har privat bopæl. Landskassereren, der skal være medlem af LAF, drager omsorg for nødvendige
adresseregistreringer, herunder registrering af adresse og hjemstedskommune i CVR-registret.

Landsforeningens formål
§ 2. Landsforeningens formål er at vedligeholde og styrke det i tjenestetiden grundlagte kammeratskab samt opretholde forbindelsen til luftværnsartilleriet og fremtidige luftværnsforsvarsenheder.
Stk. 2. LAF støtter op om og arbejder for:
 at bevare Danmarks demokratiske styreform og kongehuset,
 støtte og hjælp til udsendte LAFFER og veteraner samt deres pårørende, primært tilskadekomne personer i forbindelse med Danmarks internationale engagement i udlandet,
 værne om Dannebrog.
Stk. 3. Landsforeningen er partipolitisk neutral.

Organisation
§ 3. Landsforeningen består af en landsbestyrelse og lokalafdelinger, der er regionalt organiserede.
Stk. 2. Landsforeningen kan være medlem af forsvarspositive, landsdækkende foreninger.
Stk. 3. Afdelingerne ledes i overensstemmelse med egne vedtægter, godkendt af landsbestyrelsen. Lokalafdelingernes vedtægter skal være i overensstemmelse med § 2 og i det væsentligste følge en af landsbestyrelsen udarbejdet ”standardvedtægt”. Lokale forhold kan tilsige afvigelser fra standardvedtægten.
Stk. 4. Afdelingerne omfatter medlemmer, der er organiseret geografisk eller årgangsvis. Kriterierne for optagelse i en lokalafdeling skal fremgå af lokalafdelingernes vedtægter og følge
retningslinjer, der er fastsat af landsbestyrelsen.
Stk. 5. Lokalafdelingens bestyrelse kan optage personer som medlem, der ikke har forrettet
tjeneste ved Luftværnsartilleriet/Luftforsvaret. Personen skal dog have interesser for Luftværnsartilleriet/Luftforsvaret og for landsforeningens virke.
Stk. 6. Ved optagelsen bliver medlemmet fuldgyldigt medlem af lokalafdelingen og nyder
samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer. Medlemmet kan vælges til tillidsposter
i landsforeningen og lokalafdelingen på lige fod, dog ikke som landsformand eller formand for
en lokalafdeling.
Stk. 7. Har medlemmet opnået anciennitet i anden soldater-/marineforening, medtager medlemmet denne anciennitet ved opnåelse af landsforeningens anciennitetstegn efter § 10, stk.
10. Landskontoret kan kræve dokumentation for ancienniteten.
Stk. 8. Afdelingerne modtager tilskud fra landsbestyrelsen baseret på medlemstal. Herudover
kan der ydes tilskud efter ansøgning til bestemte lokale formål.

Landsgeneralforsamling
§ 4. Landsgeneralforsamlingen er landsforeningens højeste myndighed.
2

Stk. 2. Den ordinære landsgeneralforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Den indkaldes ved meddelelse i kalenderårets første nummer (januar-nummeret) af
landsforeningens medlemsblad »PROJEKTØREN«.
Stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende
punkter, dog nødvendigvis ikke i den angivne rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent.
Landsformanden aflægger landsbestyrelsens årsberetning.
Landskassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Fastsættelse af årskontingent for næste regnskabsår.
Behandling af indkomne forslag.
I lige årstal:
Valg af landsformand for 2 år
I ulige årstal:
Valg af landskasserer for 2 år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, jf. § 6, stk. 4.
8. Valg af én suppleant til bestyrelsen for 2 år, jf. § 6, stk. 5.
9. Valg af én revisor for 2 år.
10. Valg af én revisorsuppleant for 1 år.
11. Orientering om tid og forventet sted for næste års ordinære generalforsamling.
12. Eventuelt.
Stk. 4. Almindelige forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal
skriftligt sendes til formanden og være ham/hende i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5. Forslag til vedtægtsændringer sendes skriftligt til landsformanden senest 31. oktober i
kalenderåret før generalforsamlingen.
Stk. 6. Forslag til vedtægtsændringer med eventuelle kommentarer skal behandles på førstkommende generalforsamling, og forslaget med kommentarer optages i medlemsbladets
januar-nummer.
Stk. 7. Til vedtagelse af fremkomne forslag kræves almindeligt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Særlige regler afstemningsregler gælder dog for forslag til vedtægtsændringer og opløsning af landsforeningen jf. §§ 20 - 21.
Stk. 8. Dirigenten afgør alle formelle spørgsmål om behandlingsmåde, stemmeafgivning samt
offentliggørelse af resultaterne. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når mindst ¼ af de
tilstedeværende medlemmer kræver det.
Stk. 9. Der tages referat fra generalforsamlingens forhandlinger, og referatet underskrives,
eventuelt digitalt, af referenten og dirigenten.

Ekstraordinær landsgeneralforsamling
§ 5. Ekstraordinær landsgeneralforsamling afholdes, når
 landsbestyrelsen finder det nødvendigt,
 revisorerne begærer det, eller
 når mindst 3 lokalafdelinger anmoder om det.
Stk. 2. Begæring om ekstraordinær landsgeneralforsamling skal straks behandles af
landsbestyrelsen, således at indkaldelsen kan tilgå redaktøren af landsforeningens medlemsblad »PROJEKTØREN« inden førstkommende sædvanlig indleveringsfrist. Indkaldelsen
annonceres herefter i medlemsbladet til afholdelse tidligst den 15. og senest den 30. i
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udgivelsesmåneden.
Stk. 3. Bestemmelserne i § 4, stk. 4 og 6-8, finder tilsvarende anvendelse for ekstraordinær generalforsamling.

Landsbestyrelse
§ 6. Landsforeningen ledes af en landsbestyrelse bestående af:
 Landsformand.
 Landsnæstformand.
 Landssekretær.
 Landskasserer.
 Et til tre landbestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2 Landsbestyrelsen kan suppleres med op til to suppleanter.
Stk. 3. Ved stemmelighed er landsformandens stemme udslagsgivende.
Stk. 4. Landsbestyrelsen vælges for to år ad gangen.
Landsformanden vælges i lige årstal.
Landskassereren vælges i ulige årstal.
Alt efter antal landsbestyrelsesmedlemmer vælges:
o Ved 5 bestyrelsesmedlemmer:
To bestyrelsesmedlemmer i lige årstal og ét bestyrelsesmedlem i ulige årstal.
o Ved 6 bestyrelsesmedlemmer:
To bestyrelsesmedlemmer i lige årstal og to bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal.
o Ved 7 bestyrelsesmedlemmer:
Tre bestyrelsesmedlemmer i lige årstal og to bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal.
Stk. 5. Vælges kun én suppleant, vælges denne i lige årstal for 2 år. Vælges der to suppleanter,
vælges suppleanter for 2 år, således at ”Førstesuppleant” vælges i lige årstal og
”Andensuppleant” i ulige årstal.
Stk. 6. Suppleanterne kan deltage i landsbestyrelsesmøder uden stemmeret.
Stk. 7. To revisorer vælges for to år ad gangen med én i lige og én i ulige årstal.
Stk. 8. Én revisorsuppleant kan vælges hvert år.
Stk. 9. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer landsbestyrelsen sig med henholdsvis en landsnæstformand og en landssekretær.
Stk. 10. Landsforeningen kan i »Håndbog for Landsforeningen« udarbejde retningslinjer for de
administrative forretningsgange for relationerne mellem landsforeningen og lokalafdelingerne. Håndbogen indeholder således alt fra organisation til praktiske ting, som der kan opstå
tvivl om. Redaktøren er ansvarlig for håndbogens opdatering.

Tegningsregler
§ 7. Landsforeningen tegnes af landsformanden sammen med landsnæstformanden. I landsformandens fravær træder landsnæstformanden i stedet.
Stk. 2. I relation til regnskabsmæssige dispositioner og over for bankforbindelser, registreringsmyndigheder og lignende kan landsformanden sammen med landsnæstformanden give
fuldmagt til landskassereren, så denne kan disponere over landsforeningens konti både direkte og via netbank. Stk. 1, andet punktum, finder tilsvarende anvendelse.

Udvalg
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§ 8. Landsbestyrelsen kan efter behov nedsætte relevante udvalg. Til udvalgsmedlemmer kan
udpeges ethvert medlem af landsforeningen.
Stk. 2. Udvalgsmedlemmer kan efter formandens bestemmelse deltage i landsbestyrelsens
møder uden stemmeret.

Medlemsbladet  Hjemmeside  Facebook
§ 9. Landsforeningens medlemsblad »PROJEKTØREN« er landsforeningens primære kommunikationsmedie for meddelelser og informationer til og imellem medlemmerne. Som supplement anvendes landsforeningens hjemmeside:
www.luftvaernsartilleriforeningen.dk samt
Facebook-gruppe: »Luftværns-Artilleri-Foreningen (LAF)« på:
www.facebook.com/groups/30807200375/.
Stk. 2. Landsbestyrelsen udpeger en redaktør af medlemsbladet, der kan deltage uden stemmeret i landsbestyrelsesmøderne. Redaktøren er tillige Webmaster og sørger for at vedligeholde og opdatere landsforeningens hjemmeside og facilitere Facebook-gruppen.
Stk. 3. Landsformanden er ansvarshavende redaktør for foreningsbladet.
Stk. 4. I bladet optages relevante meddelelser fra landsbestyrelsen og lokalafdelingerne samt
andre indlæg fra medlemmerne. Herudover kan redaktøren optage andre artikler/indlæg,
som skønnes at kunne have medlemmernes interesse. Tilsvarende gælder for hjemmesiden,
hvor også et arkiv over medlemsbladet er tilgængeligt.
Stk. 5. Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis landsbestyrelsens meninger.

Æresmedlemmer  Nordstjernen  Hæderstegn  Anciennitetstegn
Æresmedlemmer
§ 10. Landsbestyrelsen kan udnævne personer i eller uden for landsforeningen, der i særlig
grad har gjort sig fortjent til en sådan udmærkelse.
Stk. 2. Forslag om udnævnelse kan stilles af landsformanden, medlemmer af landsbestyrelsen
samt formænd/næstformænd for lokalafdelingerne. Vedtagelse i landsbestyrelsen om udnævnelse sker med 2/3 flertal.
Stk. 3. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Stk. 4. Æresmedlemmer modtager landsforeningens emblem i guld med guldkrans.
Nordstjernen
Stk. 5. ”Nordstjernen” er en udmærkelse, der kan tildeles aktive medlemmer, der har ydet en
særlig og entusiastisk indsats i LAF. I betragtning kan først og fremmest komme medlemmer
af lokalafdelingernes bestyrelse og medlemmer af landsbestyrelsen. Andre, der har udvist
særligt initiativ, kan også tildeles den efter indstilling. Som hovedregel tildeles tegnet på baggrund af minimum 3 års indsats.
Stk. 6. ”Nordstjernen” tildeles af landsbestyrelsen på baggrund af indstilling fra lokalafdelingerne. ”Nordstjernen” kan også tildeles af landsbestyrelsen på eget initiativ.
Indstilling til landsbestyrelsen sendes til landsformanden senest 1. januar.
Stk. 7. Vedtagelse i landsbestyrelsen om tildeling sker med 2/3 flertal. ”Nordstjernen” vil som
hovedregel blive overrakt ved førstkommende generalforsamling i marts.
Hæderstegn (”Guldemblemist”)
Stk. 8. Landsbestyrelsen kan træffe beslutning om tildeling af et hæderstegn til medlemmer
for anerkendelse af særligt virke for landsforeningen. Hæderstegnet består af
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landsforeningens emblem i guld og bæreren betegnes som ”Guldemblemist”.
Stk. 9. Indstilling om hæderstegn følger proceduren i denne paragrafs stykker 2 og 6.
Anciennitetstegn
Stk. 10. Ved opnåelse af henholdsvis 25, 40, 50, 60 og 70 års medlemskab tilsender landsforeningen et diplom med tilhørende emblem/dekoration for udnævnelse til ”Gubbe” (25 år),
”Hædersgubbe” (40 år), ”Æresgubbe” (50 år), ”Oldgubbe” (60 år), ”Grandoldgubbe” (70 år)
med videre.
Stk. 11. Ved førstkommende generalforsamling i LAF eller en afdeling eller ved en anden festlig lejlighed kan medlemmerne hædres.

Økonomi  Kontingent mv.  Medlemsemblem
§ 11. Ved indmeldelse betaler det nye medlem kontingent for resten af regnskabsåret. Når betaling er modtaget, får medlemmet tilsendt vedtægterne, seneste nummer af medlemsblad og
landsforeningens emblem i sølv (LAF-emblem).
Stk. 2. Kontingentet opkræves for et regnskabsår ad gangen.
Stk. 3. Kontingentet opkræves af LAF v/ Landskontoret.

Regnskab og revision
§ 12. Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.
Stk. 2. Årsregnskabet udarbejdes og afsluttes snarest efter regnskabsårets afslutning, hvorefter regnskabet underkastes revision.
Stk. 3. Revisorerne fremsender til landsbestyrelsen de bemærkninger til regnskabet, som de
skønner nødvendige.
Stk. 4. Det reviderede regnskab med eventuelle revisorbemærkninger offentliggøres i landsforeningens medlemsblad.
Stk. 5. Revisorerne kan til enhver tid foretage uanmeldt revision.
Stk. 6. Finder revisorerne grund til klage over uforsvarlig regnskabsførelse, skal de straks foranledige indkaldt til ekstraordinær landsgeneralforsamling, jf. § 5, hvor revisorerne fremlægger sagen.
Stk. 7. Landsbestyrelsen kan til enhver tid forlange det aktuelle statusregnskab fremlagt.

Hæftelse
§ 13. For LAFs økonomiske forpligtigelser hæfter alene den til enhver tid værende formue.
Stk. 2. Landsbestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for alle aktiver, likvid kapital, værdipapirer og indestående. Medlemmerne hæfter alene med deres indbetalinger, fx
kontingentindbetalinger.

Overflytning til anden lokalafdeling
§ 14. Medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, kan anmode om at blive overflyttet til en
anden lokalafdeling efter aftale med den modtagende lokalafdelingsformand.
Stk. 2. Den modtagende lokalafdelingsformand orienterer skriftligt snarest landskontoret og
afgivende lokalafdelingsformand om overflytningen. Medlemmets anciennitet bliver overført.

Udmeldelse  Sletning  eksklusion
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Udmeldelse: Medlem – Lokalafdeling
§ 15. Medlemmer af landsforeningen kan udmelde sig med virkning fra kalenderårets udgang.
Udmeldelse skal ske skriftligt til landskontoret, landsbestyrelsen eller lokalafdelingens formand. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
Stk. 2. Beslutter en lokalafdeling at opløse lokalforeningen, udtræder lokalafdelingen ved dens
endelige opløsning. Når forslag om opløsning er truffet af lokalafdelingens bestyrelse, underretter lokalformanden umiddelbart landsformanden om beslutningen.
Stk. 3. I forbindelse med en lokalafdelings opløsning søger landsbestyrelsen i samarbejde med
lokalafdelingens bestyrelse at tilstræbe en bevarelse af lokalafdelingen, eventuelt som en underafdeling af en naboafdeling. Kan lokalafdelingen ikke bevares, bistår landsbestyrelsen med
at gennemføre ekstraordinær generalforsamling. I forbindelse hermed opfordres lokalforeningens medlemmer til at blive overført til nærmeste lokalafdeling eller anden afdeling efter
ønske.
Sletning
§ 16. Hvis et medlem er i kontingentrestance ud over 6 måneder efter regnskabsårs begyndelse, kan bestyrelsen slette medlemmet og eventuelle hædersbevisninger forsøges inddraget.
Sletning sker dog tidligst efter mindst ét påkrav om betaling af kontingentrestancer. Medlemmet kan først genindtræde i en lokalafdeling og dermed landsforeningen, når restancen er betalt.
§ 17. Hvis et tidligere medlem, der er udmeldt eller slettet på grund af restance, igen ønsker
optagelse i landsforeningen, skal medlemmet – for at opretholde sin forrige anciennitet – indmelde sig senest to år efter udtrædelse/sletning samt betale det forfaldne medlemskontingent
for den mellemliggende tid.
Stk. 2. I modsat fald betragtes medlemmet som nyt medlem. Landsbestyrelsen kan dog, efter
anmodning i særlige tilfælde tildele tidligere opnået anciennitet helt eller delvis, lige som forfalden kontingentrestance helt eller delvis kan eftergives.
Eksklusion af medlemmer
§ 18. Ethvert medlem kan rejse indsigelse mod en andens medlemskab. Indsigelsen rettes til
den pågældende afdeling med en skriftlig begrundelse.
Stk. 2. Medlemmer, der ved møder, sammenkomster og lignende eller på anden måde i det offentlige rum optræder vanærende mod landsforeningen eller de formål, som landsforeningen
virker for, kan ekskluderes af landsforeningen.
Stk. 3. Er indsigelse rejst efter stk. 1, eller hvis et medlem ved sin opførsel handler i strid med
stk. 2, behandler landsbestyrelsen medlemmets adfærd. Landsbestyrelsen kan udtale en misbilligelse, tildele en advarsel eller ekskludere medlemmet af landsforeningen.
Stk. 4. Beslutning om eksklusion træffes af landsbestyrelsen med mindst 2/3 flertal. Beslutningen skal meddeles skriftligt og være ledsaget af en begrundelse.
§ 19. Slettede og ekskluderede medlemmer kan indbringe landsbestyrelsens beslutning om
sletning eller eksklusion for den førstkommende generalforsamling, der træffer den endelige
beslutning. Ved afstemning kan landsbestyrelsens beslutning stadfæstes med almindeligt flertal, mens det kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte til at omgøre landsbestyrelsens
beslutning.
Stk. 2. Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer har intet krav mod landsforeningen.

Ændring af vedtægterne
§ 20. Til vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer kræves kvalificeret flertal på 2/3 blandt
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de tilstedeværende medlemmer.
Stk. 2. Hvis et forslag til vedtægtsændring har flertal, men ikke det krævede 2/3 flertal, beslutter generalforsamlingen med almindeligt flertal om:
a) afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes efter fristen i § 5, stk. 2,
b) udskyde forslaget til genfremsættelse til næste års ordinære generalforsamling.
Ved genfremsættelsen efter litra a) eller litra b) kan forslaget til vedtægtsændringer vedtages
med almindeligt flertal.
Stk. 3. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Opløsning
§ 21. Beslutning om opløsning af landsforeningen kan kun ske, når mindst 2/3 af de mødte
stemmer herfor.
Stk. 2. Hvis forslag til opløsning har flertal, men ikke det krævede 2/3 flertal, skal en ny generalforsamling (ekstraordinær) indkaldes efter fristen i § 5, stk. 2.
Stk. 3. På den ekstraordinære generalforsamling kan landsforeningens opløsning vedtages
med almindeligt stemmeflertal.
Stk. 4. Vedtages landsforeningens opløsning, skal der nedsættes et udvalg (”Afviklingsudvalget”), der består af landsformanden, landskassereren og ét landsbestyrelsesmedlem. Udvalget
kan suppleres med ét medlem, evt. en lokalafdelingsformand. Udvalget skal forestå landsforeningens afvikling. Afviklingen tilstræbes at ske senest 3 måneder efter beslutningen.
Stk. 5. LAFs effekter skal ved landsforeningens opløsning tilbydes en eller flere af følgende organisationer:
 Krigsmuseet ℅ Nationalmuseet, København
 Artilleri Museet ℅ Varde museerne
 Zeppelin og Garnisonsmuseum«, Tønder.
Arkivalier i form af dokumenter, protokoller, elektroniske medier mv. kan tilbydes Rigsarkivet, København K.
Stk. 6. En eventuel formue tilfalder
 »Fonden Dybbøl Mølle«, CVR-nummer 14432981, Sønderborg og/eller
 »Zeppelin og Garnisonsmuseum«, CVR 36162074, Tønder og/eller.
 Eventuel oprettet veteranforening for LAFFER.
Stk. 7. Afviklingsudvalget nedsat efter stykke 4 bestemmer suverænt fordelingen af effekter,
arkivalier og formuen mellem de ovenfor nævnte. Afviklingsudvalgets dispositioner og beslutninger er endelige og kan ikke gøres til genstand for diskussion, jf. også § 22.

Tvister
§ 22. Disse vedtægter, samt hvad der vedtages på landsforeningens generalforsamling, kan
ikke gøres til genstand for retslige søgsmål.

Ikrafttræden
§ 23. Vedtægten træder i kraft straks ved vedtagelsen på Luftværns-Artilleri-Landsforeningens ordinære generalforsamling den 8. marts 2020
Stk. 2. Vedtægten fra 6. marts 2004, senest ændret 8. marts 2015, ophæves samtidigt.

Vedtaget på Luftværns-Artilleri-Landsforeningens
»Ordinære generalforsamling«, den 8. marts 2020, i Nymindegablejren
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