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§1. Tilknytning 

Nærværende kredsvedtægter gælder i tillæg til de generelle vedtægter for foreningen Dansk Center for Lys 
[”DCL”]. DCL har fem medlemskredse: 

 Kredsen Øst for Storebælt (”Østkredsen”), der har hjemsted i det Storkøbenhavnske område og 
samler medlemmerne på Sjælland, Møn, Lolland-Falster og Bornholm 

 Fynske kreds, der har hjemsted i Odense og samler medlemmerne på Fyn og de omkring liggende 
øer 

 Sydjyske kreds, der har hjemsted i Kolding og samler medlemmerne i Syd-, Sydvest- og 
Sønderjylland 

 Midtjyske kreds, der har hjemsted i Århus og samler medlemmerne på Djursland og i Midt- og 
Vestjylland 

 Nordjyske kreds, der har hjemsted i Aalborg og samler medlemmerne i Vendsyssel, Himmerland, 
Mors og Salling 

§2. Formål 

Medlemskredsenes formål er at samle medlemmerne af DCL i landsdelene for - i overensstemmelse med 
DCL’s formålsparagraf - at udbrede kendskabet til og fremme forståelsen for god og hensigtsmæssig 
belysning på alle områder. 

Formålet søges nået ved afholdelse af foredrag, møder, ekskursioner, deltagelse i udstillinger m.m. 

§3. Medlemmer 

Medlemmer af kredsen er alle de personlige medlemmer af DCL, der er bosiddende i kredsens område. 

§4. Adgang til medlemsmøder m.m. 
Til kredsens arrangementer har personlige medlemmer (evt. med ledsager) adgang til medlemspris, og 
øvrige gæster har adgang til forhøjet pris, som fastsættes af hovedbestyrelsen (2016: +150 kr. per person). 
Det påhviler kredsbestyrelsen at kontrollere, at medlemmer og gæster har betalt for deltagelsen. 

§5. Kredsbestyrelse 

Medlemskredsen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 8 medlemmer, der så alsidigt som muligt 
repræsenterer kredsens medlemsgrupper. 



Kredsbestyrelsens medlemmer vælges på kredsens årsmøde. Hvert år er 1 - 3 bestyrelsesmedlemmer på 
valg. Valgperioden er 3 år. Genvalg kan finde sted. Ved medlemskredsens stiftelse udpeges 
kredsbestyrelsen af foreningens hovedbestyrelse og det enkelte mandats varighed afgøres ved 
lodtrækning. 

Til kredsbestyrelsen kan udpeges en eller flere suppleanter. 

Kredsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, idet det heri indføjes, at kredsen af hensyn til 
koordinering af foreningens samlede aktiviteter hvert år udarbejder en rammeplan for kredsens aktiviteter. 
Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv sin formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
Kredsbestyrelsen er ulønnet, idet hovedbestyrelsen dog kan bevilge undtagelser herfra.  

Hvert medlem af kredsbestyrelsen har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. Kredsbestyrelsens formand er medlem af foreningens hovedbestyrelse. Er formanden 
forhindret i at deltage i et møde i foreningens hovedbestyrelse, kan medlemskredsen repræsenteres af et 
andet medlem af kredsbestyrelsen. Såfremt en kreds ikke ønsker at deltage i et møde i foreningens 
hovedbestyrelse, kan kredsen lade sig repræsentere af formanden for en anden medlemskreds.  

§6. Kredsbestyrelsesmøder  
Hvert kredsbestyrelsesmøde indkaldes af kredsens formand senest 3 uger før afholdelsen. I praksis 
afholdes kredsbestyrelsesmøderne ofte i forbindelse med kredsmøderne. 

§7. Kredsmøder 

Til kredsmøderne indkaldes alle kredsens medlemmer via DCL’s nyhedsbrev senest 4 uger før mødets 
afholdelse. 

Fagligt søges møderne tilrettelagt, således at en bred dækning af medlemmernes interesser tilgodeses. Da 
DCL er et ukommercielt forum, må møderne ikke være salgsorienterede. Eventuel sponsorering af f.eks. 
lokaler eller forplejning må derfor nøje overvejes i forhold til ovenstående, og godkendes af en enig 
kredsbestyrelse. I tvivlstilfælde godkender DCL’s direktør. 

§8. Årsmøder 
Der afholdes hvert år årsmøde inden 1. marts. Til årsmødet indkaldes alle kredsens medlemmer med 
mindst 4 ugers varsel. For årsmødet skal fastlægges en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter: 

 Valg af ordstyrer 
 Formandens beretning 
 Gennemgang og godkendelse af regnskab 
 Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 Behandling af indkomne forslag 

 Eventuelt 

Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt 
til kredsbestyrelsens formand senest 14 dage før årsmødet. Referat af årsmødets forløb stiles til DCL senest 
4 uger efter mødets afholdelse. 



§9. Økonomi 

Kredsens regnskabsår er kalenderåret.  Kredsens regnskab revideres af DCL’s revisor. 

En medlemskreds kan ikke udadtil optræde selvstændigt, og DCL hæfter for forpligtelser og for gæld stiftet 
af kredsbestyrelsen, idet forpligtelser over 10.000 kr. forudgående godkendes af DCL’s direktør.  

Hver medlemskreds kan få adgang til en af DCL administreret kredsbankkonto.  

Omkostninger ved kredsens aktiviteter skal i hovedsagen kunne dækkes af indtægterne fra medlemmers og 
gæsters deltagelsesgebyrer. Med omkostninger mener f.eks. entrébilletter, lokaleleje, forplejning ved 
kredsmøder, gaver til foredragsholdere og lignende. Kredsbestyrelsen hæfter ikke for eventuelle 
underskud, men underskuddet forsøges hentet ind ved efterfølgende arrangementer. Ligeledes forbliver et 
eventuelt overskud på kredsbestyrelsens konto, og anvendes til aktiviteter i det følgende år. 

§10. Titler og sociale netværker 
Kredsbestyrelsesmedlemmer må gerne omtale bestyrelsesposterne i sociale medier, såsom LinkedIn og 
Facebook, idet det påhviler medlemmerne til enhver tid at holde oplysningerne opdaterede. 

 Omtalen skal tilføjes som ”Volunteer Experience” 
 Som organisation (”Organization”) anføres Danish Lighting Center (Dansk Center for Lys) 
 Som rolle (”Role”) skal følgende anvendes: 

o Formand for DCL kredsbestyrelse (Chairman of the Local DCL Board) 
o Medlem af DCL kredsbestyrelse (Member of the Local DCL Board) 

 Som formål (”Cause”) anføres ingenting specifikt. 

De enkelte kredse må ikke have selvstændige grupper eller companies på sociale medier. 

§11. Vedtægtsændringer 
Kredsvedtægtsændring kan besluttes af hovedbestyrelsen, når mindst 2/3 af dets medlemmer stemmer 
derfor. 

§12. Ophør og likvidation 

Eventuelt ophør besluttes af DCL’s hovedbestyrelse. 

 

Vedtaget af Lysteknisk Selskabs hovedbestyrelse (tidligere repræsentantskab) i december 1993. Med 

godkendelse af Selskabets hovedbestyrelse ændret februar 1998. Med godkendelse af foreningens 

hovedbestyrelse ændret marts 2009. Med godkendelse af DCL’s hovedbestyrelse ændret 19. april 2016. 

 


