
VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 

 
 
§1 NAVN 
Foreningens navn er ”92-gruppen”. Betegnelsen ”92-gruppen – Forum for Bæredygtig 
Udvikling” anvendes også. 
 
Internationalt anvendes navnet ”Danish 92 Group” eller ”Danish 92 Group – Forum for 

Sustainable Development”. 

 
§2 FORMÅL  
Det overordnede mål med 92-gruppens arbejde er at bidrage til en bæredygtig udvikling i 
Danmark og resten af verden. Bæredygtig udvikling indebærer såvel 
fattigdomsbekæmpelse som beskyttelse af naturgrundlaget. 
 
92-gruppen er et netværk, som supplerer medlemmernes arbejde for global bæredygtig 
udvikling.  
 
92-gruppen arbejder særligt med : 
- at påvirke Danmarks, EU's, WTO’s og FN’s politik med relevans for global bæredygtig 

udvikling. 
- at bidrage til oplysning og folkelig debat i Danmark om global bæredygtig udvikling. 
- at være kontaktpunkt mellem danske NGO’er og det globale civilsamfund i arbejdet for 

global bæredygtig udvikling.  
 
§3 MEDLEMMER 
Som medlemmer kan optages foreninger o.lign., som kan tilslutte sig 92-gruppens formål, 
og som har miljø og/eller udvikling som et kerneområde i deres arbejde. 
 
Beslutning om optagelse af nye medlemmer træffes med 2/3’s flertal af de fremmødte 
medlemmer på generalforsamlingen. Beslutning om optagelse af nye medlemmer kan 
også træffes på et fællesmøde, hvor punktet er sat på dagsordenen. Optagelse på et 
fællesmøde kræver, at mere end halvdelen af 92-gruppens medlemmer og mindst 2/3 af 
de fremmødte medlemmer stemmer for. 
 
§4 OBSERVATØRER 
Som observatører kan optages foreninger o.lign., som kan tilslutte sig 92-gruppens formål. 
 
Observatører har taleret, men ikke stemmeret i 92-gruppens forskellige organer, og 
observatører betaler halvt kontingent i forhold til medlemmer. 
 
Beslutning om optagelse af nye observatører træffes med 2/3’s flertal af de fremmødte 
medlemmer på generalforsamlingen. Beslutning om optagelse af nye observatører kan 
også træffes på et fællesmøde, hvor punktet er sat på dagsordenen. Optagelse på et 
fællesmøde kræver, at mere end halvdelen af 92-gruppens medlemmer og mindst 2/3 af 
de fremmødte medlemmer stemmer for. 
 
§5 GENERALFORSAMLINGEN 



92-gruppens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinære generalforsamlinger 
holdes hvert år inden udløbet af oktober måned. 
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal altid indeholde mindst følgende 
punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandskabets beretning  
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
4. Optagelse af nye medlemmer og observatører 
5. Indkomne forslag 
6. Forelæggelse og godkendelse af arbejdsplan for det kommende år 
7. Forelæggelse og godkendelse forslag til budget for det følgende år 
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år  
9. Valg af  
               a. formand  
               b. næstformand 
10. Valg af 2 revisor 
11. Eventuelt 
 
Generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved brev til medlemmerne. 
 
Forslag fra medlemmer og observatører, der ønskes behandlet og bragt til afstemning på 
generalforsamlingen, skal være foreningens sekretariat i hænde senest 3 uger før mødets 
afholdelse. 
 
Dagsorden med bilag og rettidigt modtagne forslag tilsendes medlemmer og observatører 
senest 2 uger før generalforsamlingen. 
 
Hvert medlem og observatør har ret til at lade sig repræsentere af én eller flere personer 
på generalforsamlingen, men ingen person kan repræsentere mere end en organisation. 
Gæster inviteret af formandskabet har ret til at overvære generalforsamlingen. 
 
På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Medlemmer, der trods påkrav ikke 
inden generalforsamlingen har betalt deres kontingent, har ikke stemmeret på 
generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt alle medlemmer, bortset fra de i 
§3 (optagelse af nye medlemmer), §4 (optagelse af nye observatører), §14 (eksklusion), 
§15 (vedtægtsændringer) og §16 (opløsning) nævnte tilfælde. 
 
Ved valg af formand og næstformand er den kandidat valgt, der opnår flest stemmer. Er 
der opstillet flere kandidater, foretages skriftlig afstemning.  
 
§6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt formand eller næstformand ønsker det 
eller mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af 
dagsorden og beslutningsforslag. 



 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter modtagelse af 
anmodning herom. For generalforsamlingen gælder i øvrigt de under §5 nævnte regler om 
indkaldelse, deltagerkreds, stemmeret, afstemningsregler og valgprocedure. 
 
§7 FORMANDSKAB 
Formandskabet består af formand og næstformand.  
 
Formandskabets opgaver er: 
- at forberede generalforsamlingen; 
- at styre 92-gruppens økonomi; 
- at rådgive sekretariatet om øvrige forhold. 
 
Formandskabets opgave er endvidere i samarbejde med koordinatoren at repræsentere 
92-gruppen udadtil samt at udforme forslag til fælles udtalelser fra 92-gruppen. 
  
Formandskabet fastsætter selv sin forretningsorden og mødefrekvens. Koordinatoren 
deltager i formandskabets møder. 
 
Såfremt et af formandskabets medlemmer udtræder inden udløbet af valgperioden, kan 
fællesmødet vælge en anden formand eller næstformand for den resterende del af 
perioden.  
 
§8 FÆLLESMØDER 
Mellem generalforsamlingerne træffes beslutninger om 92-gruppens politiske linie og 
aktiviteter på fællesmøder for alle medlemmer. 
 
Fællesmøder afholdes efter behov, normalt med 4-8 ugers mellemrum. 
 
Fællesmøder indkaldes af 92-gruppens sekretariat med mindst 2 ugers varsel, og forslag 
til dagsorden udsendes mindst 1 uge før mødet. Referat tilstræbes udsendt senest 2 uger 
efter mødet.  
 
Fællesmøder er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte medlemmer og 
beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, bortset fra det i §3 og §4 nævnte 
tilfælde (optagelse af nye medlemmer og observatører). 
 
Fællesmødet kan beslutte at lade gæster overvære hele eller dele af mødet. 
 
§9 UDVALG 
Generalforsamlingen og fællesmødet kan beslutte at oprette og nedlægge udvalg, som har 
til opgave at arbejde med 92-gruppens politik og aktiviteter indenfor forskellige 
politikområder. Midlertidige udvalg kan også oprettes til at udføre nærmere angivne 
opgaver. 
 
Generalforsamlingen/fællesmødet godkender kommissorier for udvalgene. 
 
Udvalg er åbne for alle medlemmer og observatører i 92-gruppen. Det enkelte udvalg kan 



beslutte at lade andre organisationer, deltage i udvalgets arbejde uden stemmeret. 
 
§10 SEKRETARIAT OG KOORDINATOR 
Til udførelse af de på generalforsamlingen og fællesmødet samt af formandskabet trufne 
beslutninger ansættes en koordinator og eventuelt andre medarbejdere, som tilsammen 
udgør 92-gruppens sekretariat.  
 
Koordinatoren ansættes af et ansættelsesudvalg bestående af formandskabet og to 
medlemmer valgt på fællesmødet. 
 
Koordinatoren repræsenterer 92-gruppen udadtil, medmindre der i den konkrete sag er 
truffet beslutning om, at denne funktion varetages af formandskabet eller et andet medlem. 
 
Koordinatoren udarbejder til formandskabet forslag til fælles udtalelser fra 92-gruppen.    
 

Koordinatoren leder 92-gruppens sekretariat. 

 

§11 ØKONOMI 

De til 92-gruppens arbejde nødvendige midler tilvejebringes ved et kontingent fra 

medlemmer og observatører samt ved offentlige og private tilskud, salg af tjenesteydelser 

mv. 

 

92-gruppens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret. 

 

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af en 

parlamentarisk revisor og en statsautoriseret eller registreret revisor, der begge vælges på 

den ordinære generalforsamling. 

 
§12 TEGNING OG HÆFTELSE 
Formandskabet er berettiget til at indgå aftaler om lejemål og køb af nødvendigt 
driftsmateriel og inventar samt nødvendige finansierings- og låneaftaler tilpasset 92-
gruppens daglige drift. 
 
92-gruppen tegnes af de to medlemmer af formandskabet i forening. 
 
Formandskabet kan meddele prokura.  
 
Hverken formandskabet eller foreningens medlemmer hæfter for 92-gruppens forpligtelser. 
 
§13 UDMELDELSE 
Udmeldelse kan kun ske skriftligt med mindst 6 måneders varsel til starten af et 
kalenderår. 
 
§14 EKSKLUSION 
Såfremt et medlem eller en observatør handler til skade for 92-gruppen eller på grov eller 
gentagen vis modarbejder 92-gruppens formål kan eksklusion finde sted, når 



formandskabet foreslår det på en generalforsamling, og forslaget vedtages med 2/3 
majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.  
 
Medlemmer og observatører, der trods påkrav herom, ikke betaler kontingent slettes dog 
uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. 
 
Eksklusion eller sletning på grund af kontingentrestance fritager ikke for pligten til at betale 
kontingent for det regnskabsår, som medlemskabet ophørte i. 
 
§15 VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Beslutning om ændring af vedtægterne kan træffes på en generalforsamling med 2/3 
majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.  
 
§16 OPLØSNING 
Beslutning om opløsning af 92-gruppen kan træffes på en generalforsamling, hvor mindst 
3/4 af 92-gruppens medlemmer er repræsenterede, og mindst 3/4 af de fremmødte 
medlemmer stemmer for beslutningen. 
 
Såfremt der ikke er tilstrækkeligt mange medlemmer repræsenteret på 
generalforsamlingen, men forslaget om opløsning opnår den fornødne majoritet på 3/4 af 
de fremmødte medlemmers stemmer, påhviler det formandskabet hurtigst muligt og med 
sædvanligt varsel at indkalde en ny generalforsamling, hvor forslaget uanset antallet af 
fremmødte vil kunne vedtages med almindelig stemmeflerhed blandt fremmødte 
medlemmer. 
 
I forbindelse med beslutningen om opløsning skal generalforsamlingen samtidig træffe 
beslutning om anvendelse af 92-gruppens midler, dog på en sådan måde, at midlerne kun 
kan anvendes til aktivitet i overensstemmelse med 92-gruppens formål.  
 
 
Vedtaget på 92-gruppens generalforsamling d. 31. oktober 2006 og opdateret på 92-
gruppens generalforsamling 28. oktober 2021. 
 


