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Bilag 4.1 til dagsordenens punkt 4 

 

 

Forslag om ændring af regnskabsår med tilhørende konsekvensændringer af Dansk 

Skovforenings love/vedtægter, samt ændring af love til vedtægter samt 

konsekvent anvendelse af Dansk Skovforening i stedet for ”foreningen” de steder i 

vedtægterne, hvor der henvises til Dansk Skovforening.   

 

Der fremsættes forslag om ændring af Dansk Skovforenings regnskabsår fra 1. januar til 31. 

december til fremover at være 1. juli til 30. juni med omlægningsperiode 1. januar til 30. juni 2021. 

Tillige skal der ske ændring af lovenes/vedtægternes punkt 3 med tilhørende 

konsekvensændringer.  

I forlængelse af konsekvensændringerne i vedtægterne som følge af omlægningen af 

regnskabsåret foreslås ordlyden i vedtægterne ændret, således at der konsekvent skrives ”Dansk 

Skovforening” fremfor ”foreningen”, der hvor der henvises til Dansk Skovforening. 

På samme udgår ordet ”love” om Dansk Skovforenings vedtægter; ordet ”vedtægter” bruges i 

stedet. 

 

Baggrund 

Årsagen til forslaget er, at en omlægning af regnskabsåret vil tilpasse regnskabet for det af 

foreningen 100 procent ejede datterselskab DSHwood A/S for sæsonudsving. Det vil resultere i en 

mere hensigtsmæssig og retvisende regnskabsaflæggelse. Som konsekvens af forslaget om at 

ændre regnskabsåret fremsættes der forslag om ændring af foreningens love (vedtægter), som 

vedlægges i en mark up-udgave og i en sammenskrevet udgave som lovene vil se ud, hvis forslaget 

vedtages.  

Opmærksomheden henledes særligt på punkterne 3 stk. 2,4 stk. 2, 6 stk. 11, 7 og 13.  

 

Udmeldelser og kontingent 

Ændringen af reglerne om udmeldelse ændres med virkning fra 1. januar 2022, således at 

udmeldelse herefter følger det nye regnskabsår. Øvrige ændringer træder i kraft ved vedtagelsen. 

Kontingent opkræves fremover i tiden mellem 1. juli og 1. november. 

Omlægningen af kontingentet sker ved, at der i perioden mellem 1. september 2021 og 1. 

november 2021 opkræves kontingent for perioden 1. januar 2022 – 30. juni 2022. Herefter 

opkræves helårligt kontingent i overensstemmelse med det nye regnskabsår.  

 



2 
 

 

 

Bestyrelsesvalg 

For så vidt angår ændring af lovenes punkt 7 medfører vedtagelsen af det fremsatte forslag, at de 

bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling den 24. juni 2021, vælges 

for en periode løbende fra den ordinære generalforsamlings afholdelse den 24. juni 2021 og frem 

til ordinær generalforsamling, som skal afholdes senest november 2023.  

Siddende bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i lige år, er som følge af den foreslåede 

vedtægtsændring om ændring af regnskabsår, således tidligst på valg på ordinær 

generalforsamling, som skal afholdes senest i november måned 2022. 

 

Godkendelse af regnskab for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021 

Regnskabet for 1. januar 2021 til 30. juni 2021 skal godkendes på en generalforsamling, og der skal 

aflægges beretning fra bestyrelsen på sædvanlig måde - dog alene for perioden 1. januar 2021 –

30. juni 2021. 

Generalforsamlingen vil ske i henhold til lovenes/vedtægternes pkt. 6, men modificeret af de 

beslutninger, som allerede er taget på generalforsamlingen den 24. juni 2021. 

Dette vil sige uden ny beslutning om kontingent og valg til bestyrelsen, idet disse beslutninger er 

taget på den generalforsamlingen den 24. juni 2021. 

Dagsorden for generalforsamling, der godkender regnskabet for perioden 1. januar 2021 – 30. juni 

2021 er derfor: 

 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning fra bestyrelsen om Dansk Skovforening virksomhed 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 
4. Forslag, der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamling 
5. Valg af revisor. 
6. Eventuelt. 

 

Generalforsamlingen, der godkender regnskabet for perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021, 

afholdes senest november 2021. 

 


