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Vedtægter  

 

for Danske Dyrlægers Forsikringsforening under SEB Pension 

 

§ 1 

Foreningens navn er Danske Dyrlægers Forsikringsforening under SEB Pension. 

Foreningens formål er at skaffe medlemmerne fordele ved så vidt muligt at samle deres 

ulykkes-, syge- og ulykkes-, familie-ulykkes-, erhvervsudygtigheds-, 

sygedriftstabsforsikringer samt andre tilsvarende personforsikringer i SEB Pension, der 

yder foreningen et tilskud i form af en nærmere aftalt procentvis andel af det årlige 

præmievolumen til anvendelse i socialt øjemed efter bestyrelsens nærmere frie skøn i 

henhold til § 9. Foreningens hjemsted er København. 

§ 2 

Medlem af foreningen er enhver dyrlæge, der er medlem af den Danske 

Dyrlægeforening og har tegnet forsikring på vilkår som nævnt i § 1 i den mellem 

foreningen og SEB Pension indgåede overenskomst. Foreningen er kontingentfri. 

§ 3 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling 

afholdes så hurtigt som muligt efter regnskabets aflæggelse, dog senest 1. maj. 

Generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse i Dansk Veterinærtidsskrift med 

mindst 1 måneds varsel. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af suppleant. 

Som suppleant vælges den, der ved bestyrelsesvalget opnår næsthøjeste 

stemmetal 

6. Valg af revisor og ekstern revisor 

7. Eventuelt 
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§ 4 

Stemmeret på foreningens generalforsamling har ethvert medlem, som i mindst 2 år før 

generalforsamlingens afholdelse har haft ikraftværende forsikring som nævnt under § 1. 

§ 5 

Danske Dyrlægers Forsikringsforening ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.  

SEB Pension forpligter sig til at stille en kontaktperson til bestyrelsens rådighed. Til 

bestyrelsen kan vælges medlemmer af foreningen. Bestyrelsen er bemyndiget til at 

indkalde særligt sagkyndige, der deltager uden stemmeret. 

§ 6 

Hvert år afgår det bestyrelsesmedlem, der har siddet længst i sin valgperiode. Har flere 

medlemmer fungeret lige længe, bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan 

finde sted. 

§ 7 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen 

enstemmigt ønsker det, eller når mindst 10% af foreningens medlemmer over for 

bestyrelsen skriftligt har fremsat krav herom med angivelse af hvilket emne, der ønskes 

behandlet på generalforsamlingen. 

§ 8 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er 

beslutningsdygtig, når 2 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden. 

§ 9 

Stk. 1 

Bestyrelsen forvalter foreningens midler. Foreningens midler kan efter bestyrelsens 

skøn anvendes til faste eller midlertidige understøttelser til trængende enker, 

enkemænd eller børn efter dyrlæger, der ved deres død var eller havde været medlem 

af foreningen. Ligestillet med ovennævnte personkreds er enker/enkemænd i papirløse 

samlivsforhold samt børn fra sådanne forhold. 

Stk. 2 

Endvidere kan bestyrelsen tildele midler til efterladte efter danske dyrlæger. 
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Stk. 3 

Desuden kan bestyrelsen med faste eller midlertidige understøttelser hjælpe 

foreningens medlemmer, hvis de har socialøkonomiske problemer. 

 

Stk. 4 

Foreningens midler kan efter bestyrelsens skøn tillige anvendes til almennyttige 

dyrlægefaglige formål – dyrlægevidenskabelige værker, efteruddannelse m.m. - samt til 

personer eller foreninger, der medvirker til at profilere dyrlægestanden og fremme 

standsfølelsen. 

§ 10 

Bestyrelsen påser, at foreningens midler anbringes på forsvarlig måde og i øvrigt i 

overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler. 

§ 11 

Danske Dyrlægers Forsikringsforenings regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet 

revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer og offentliggøres i hovedtal i 

Dansk Veterinærtidsskrift. 

§ 12 

Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når dette vedtages med 

2/3 af de afgivne stemmer. 

§ 13 

Opløses Danske Dyrlægers Forsikringsforening, afgør generalforsamlingen efter 

indstilling fra bestyrelsen, hvorledes den fremtidige forvaltning af foreningens formue 

skal ske, idet generalforsamlingens beslutning herom dog primært skal tilgodese den 

personkreds, der er nævnt i § 9. 

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april 1994 til ikrafttræden samme dato. 

Revideret på generalforsamlingen den 23. april 2008. Endvidere revideret på 

generalforsamlingen den 11. april 2013 og på generalforsamlingen den 06. maj 2015. 


