
FAB FORENINGEN AF BYPLANLÆGGERE 

 
FAB Foreningen af Byplanlæggere’s love af 14. juni 2018. 
 
De på den ekstraordinære generalforsamling den 26. maj 1964 vedtagne love, med de på 
ekstraordinære generalforsamlinger den 30. november 1967, 22. maj 1979, 21.maj 1980, 
13. juni 1988, 7. juni 1990, 11. juni 2013 og 20. april 2018 vedtagne ændringsforslag. 
 
 
Navn, hjemsted 
og formål 
 

1. Foreningens navn er ”Foreningen af Byplanlæggere, FAB”. 
2. Foreningens hjemsted er Danmark. 
3. Foreningens formål er: 

a. Fremme samarbejdet mellem planlæggere af forskellige 
uddannelser. 

b. Arbejde for en saglig behandling af emner vedrørende 
kommune-, region- og landsplanlægning samt anden 
planlægning med tilknytning hertil. 

c. Virke for offentlighedens oplysning om aktuelle 
planlægningsproblemer. 

d. Søge kontakt og samarbejde med andre inden- og 
udenlandske organisationer, som arbejder for 
beslægtede formål. 

e. Støtte tilrettelæggelse af en tidssvarede 
planlæggeruddannelse inden for de anførte 
planlægningsområder. 

 
Foreningens virke 4. Foreningen skal arrangere møder for medlemmer. Ved disse 

møder kan ethvert emne med tilknytning til ovennævnte formål 
optages til behandling, idet det søges belyst med foredrag og 
ved diskussion mellem foreningens medlemmer og eventuelle 
indbudte debattører. 
 

 5. Foreningen kan ved sin bestyrelse fremsætte udtalelser om 
aktuelle planlægningsproblemer overfor de ansvarlige 
myndigheder. Forslag fra medlemmer eller lokalafdelinger om 
udtalelser skal behandles af bestyrelsen snarest muligt og 
senest 1 måned efter modtagelsen. 

 6. Foreningen kan arrangere studiekredse, kurser og konferencer 
i henhold til bestyrelsens beslutning herom. 
 

Medlemmer 7. Som medlemmer kan optages: 
a. Professionelle fysiske planlæggere, hvorved forstås 

planlæggere, der dels har bestået kandidateksamen 
indenfor en for fysisk planlægning relevant uddannelse 
og dels erhvervserfaring i godkendt praksis eller 
forskningsinstitut, eller opfylder et andet sæt af 
European Counsil og Tow Planners krav til en fysisk 
planlægger (MFAB). Afgrænsning af relevante 
uddannelser og godkendelse af praksis og 
forskningsinstitutioner foretages af bestyrelsen. 

b. Andre med særlig interesse for fysisk planlægning. 



 
 8. Stemmeberettiget er enhver, der har været medlem i mindst i 

et halvt år, og som har ajourført indbetalingen af kontingentet. 
 

 9. Studerende og arbejdsløse kan efter bestyrelsens nærmere 
bestemmelse optages som medlemmer mod betaling af et 
formindsket kontingent. 
 

Kontingent 10. Kontingent, hvis størrelse fastsættes af Generalforsamlingen, 
indbetales årligt forud inden 1 måned efter påkrav. 

 
Udmeldelse 11. Gyldig udmeldelse kan finde sted pr. 1. januar og 1. juli ved 

skriftlig henvendelse, som skal være bestyrelsen i hænde 
senest på udmeldelsesdagen. 
 

Eksklusion 12. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer med mere end 1 års 
kontingentrestance og ikke-professionelle medlemmer, der 
anvender foreningens navn erhvervsmæssigt. 

 
Lokalafdelinger 13. Der kan med bestyrelsens godkendelse oprettes 

lokalafdelinger for nærmere afgrænsede områder af landet. 
Lokalafdelingerne kan arrangere møder og studiekredse for 
medlemmer. En lokalafdeling ledes bestyrelsesmedlemmerne 
fra den pågældende lokalafdeling. Lokaleafdelingernes udgifter 
afholdes af foreningen efter forudgående aftale med 
bestyrelsen. 

 
Bestyrelsen 14. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 

indtil 12 medlemmer. Formanden vælges for 2 år af 
generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges ligeledes for 2 år af 
generalforsamlingen, således, at der hvert år vælges mindst 3 
medlemmer. I de tilfælde, hvor samme generalforsamling 
vælger mere end 6 medlemmer, bestemmes det ved 
stemmetal, hvilke der er valgt for 2 år, og hvilke der er valgt for 
1 år. Ved valg af de 12 bestyrelsesmedlemmer skal der tages 
hensyn til, at flest mulige landsdele er repræsenteret i 
bestyrelsen med mindst et medlem, således at der først 
vælges det medlem fra hver landsdel, der ikke er 
repræsenteret i bestyrelsen, der opnår flest stemmer. Dernæst 
vælges de medlemmer, der opnår flest stemmer uanset 
landsdel. 

 
 15. Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for, at 

foreningen drives i overensstemmelse med lovene. Den skal 
drage omsorg for, at der føres et ordentligt regnskab.  
 
Foreningen tegnes af enten formanden eller kassereren.  
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan på egen hånd indgå aftaler 
om beløb op til 5.000kr. Godkendelse af aftaler for beløb over 



50.000kr forudsætter bestyrelsens godkendelse (f.eks. via 
beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde eller skriftlig 
tilkendegivelse af mail mv.). 
 
Kun formanden og bogholderen kan se og hæve fra / indsætte 
på bankkontoen. 
 
Formanden kan hæve og udbetale beløb op til 5.000kr uden 
kassererens godkendelse.  
 
I forbindelse med studierejser kan der hæves og udbetales 
beløb op til 50.000kr uden kassererens godkendelse, hvis en 
budgetramme på forhånd er godkendt af bestyrelsen. 
 
Bogholderen kan hæve og udbetale beløb op til 500kr uden 
kassererens godkendelse. Udbetaling af 
bestyrelsesmedlemmers godtgørelse for transportudgifter i 
forbindelse med møder, kan dog ske uden kassererens 
godkendelse. Faste driftsudgifter, inden for årets budgetramme 
vedtaget af generalforsamlingen, kan ligeledes betales uden 
kassererens forudgående godkendelse. 
 
Hævning og udbetaling af beløb over 50.000kr forudsætter 
bestyrelsens godkendelse (se ovenfor om godkendelse af 
aftaler over 50.000kr). 
 
Foreningens tegningsregel indberettes til CVR (på 
www.virk.dk).  
 
Bestyrelsen fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden. 

 16. Formanden leder bestyrelsens møder, og hans stemme er 
afgørende i tilfælde af stemmelighed. 
 

 17. Såfremt formanden fratræder i utide, udpeger bestyrelsen af 
sin midte en stedfortræder, der fungerer indtil næste ordinære 
generalforsamling. 

 
Årsregnskab og 
revision 
 

18. Regnskabet følger kalenderåret. Et årsregnskab skal 
udfærdiges inden udgangen af februar måned og revideres, 
således at det kan udsendes til medlemmerne senest 14 dage 
inden den årlige generalforsamling, jf. par. 21. 

 
 19. Årsregnskabet revideres af 2 valgte revisorer, der vælges for 2 

år af generalforsamlingen, således at der hvert år eventuelt ved 
lodtrækning afgår 1 revisor. Genvalg kan finde sted. 
Generalforsamlingen vælger tillige en revisorsuppleant, der kan 
fungere såfremt en af de valgte revisorer får forfald. 

 
Generalforsamling 20. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle 

foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år inden udgangen af maj måned. Indvarsling om dato for 



afholdelse skal ske med mindst 6 ugers varsel ved meddelelse 
via nyhedsmail til medlemmerne og på foreningens 
hjemmeside www.fabnet.dk. 
Forslag til lovændringer, som ønskes behandlet af 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 
uger inden generalforsamlingen. Bemærkninger og forslag 
indsendes til foreningens e‐mail adresse mærket 
Generalforsamling i emnefeltet. Bestyrelsen skal via 
nyhedsmail til medlemmerne og på foreningens hjemmeside 
senest 2 uger inden generalforsamlingen udsende de 
modtagne forslag sammen med bestyrelsens egne forslag, 
herunder forslag til kontingent, samt det reviderede regnskab 
og en dagsorden med følgende punkter: 
1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent 
3) Registrering af fuldmagter 
4) Formandens beretning om foreningens virksomhed 
5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
) Indkomne forslag 
7) Fremtidig virksomhed 
8) Forelæggelse af budget til godkendelse 
9) Fastlæggelse af kontingent 
10) Valg af formand 
11) Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 
12) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
13) Evt. 

 
Lovændring 21. Til en lovændring kræves, at mindst en tredjedel af 

medlemmerne er repræsenteret ved en lovlig indkaldt 
generalforsamling, og at 2/3 af de repræsenterede stemmer for 
de forslåede ændringer. Såfremt ikke begge disse 
forudsætninger er opfyldt, men forslaget dog har opnået 
almindelig stemmeflerhed, må forslage forelægges en ny 
generalforsamling, der derefter indkaldes med mindst 8 dages 
varsel inden 1 måned efter den foregående. En sådan 
ekstraordinær generalforsamling vil uanset de fremmødtes 
antal kunne træffe afgørelse om de foreslåede ændringer ved 
almindelig stemmeflerhed. 

 
Ophør 22. Opløsning af foreningen kan kun finde sted, såfremt 2/3 af 

medlemmer stemmer derfor på en lovlig indvarslet 
generalforsamling, eller det, hvis der ved denne lejlighed ikke 
opnås de påkrævede antal for opløsning, samtidig vedtages at 
lade sagen afgøre ved en ny generalforsamling ved et 
stemmeflertal på mindst af de repræsenterede 
stemmeberettigede medlemmer. Vedtages opløsningen, 
bestemmer generalforsamlingen, hvorledes afvikling skal 
foregå. 

 
 



Tidligere gældende vedtægter blev godkendt af bestyrelsen på et møde den 27. januar 
2014 efter forudgående beslutninger på generalforsamlingen 23. maj 2013 og på en 
ekstraordinær generalforsamling 11. juni 2013.   
 
En ændring af §15 blev behandlet 1. gang på generalforsamlingen den 20. marts 2018 
2018 og 2. gang på den ekstraordinære generalforsamling den 20. april 2018, hvor 
ændringerne blev vedtaget ved stemmeflertal. Den vedtagne ændring er efterfølgende 
indarbejdet i vedtægterne, som i den foreliggende form er godkendt af bestyrelsen på 
mødet den 14. juni 2018. Vedtægterne er herefter gældende.  
 


