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Forslag til vedtægtsændring 
 

I henhold til § 76 i vedtægten for Advokatsamfundet meddeles det herved, at 

Advokatrådet på Advokatmødet den 4. juni 2021 fremsætter nedenstående forslag til 

ændring af vedtægten.  

 

Vedtægtsændringerne er motiveret i ønsket om bl.a. at kunne afholde Advokatmødet 

elektronisk, at udvide beføjelsen til de kritiske revisorer jf. § 75, samt tillige at 

præcisere at stedfortrædere til medlemmer af Advokatrådet og Kredsbestyrelserne 

har samme valgperioder som medlemmerne jf. §§ 12 og 47.   

 

Ad. Elektronisk Advokatmøde  

 

Den gældende vedtægts § 77 giver mulighed for, at møder i Advokatsamfundets 

organer, bortset fra Advokatmødet, afholdes som ”videomøder eller telefonmøder”. 

 

For at sikre at fremtidige Advokatmøder kan gennemføres uafhængigt af restriktioner 

i relation til forsamlingsforhold på mødetidspunktet, foreslås det, at der indføres 

mulighed for, at også Advokatmødet kan gennemføres som elektronisk møde. 

 

Det foreslås desuden, at der foretages nogle præciseringer i § 77, idet ”videomøde” 

foreslås ændret til ”elektronisk møde”. Samtidig fremhæves det, at afholdelse af 

elektronisk møde eller telefonmøde kan begrænse adgangen til fysisk fremmøde.    

 

Vedrørende kredsmøderne foreslås det, at §§ 53 og 53 a justeres, så disse 

bestemmelser tager bedre højde for, at møderne kan besluttes afholdt elektronisk.   

 

Ad. Kritiske revisorer 

 

Det foreslås, at den kritiske revision i Advokatsamfundet udvikles, så den fremover 

svarer mere til sædvanlig kritisk revision. Der giver de kritiske revisorer kompetence 

til at påse om uddelingerne, der er foretaget i løbet af året af de fonde, som 

administreres af Advokatsamfundet, er i overensstemmelse med 

formålsbestemmelsen for den enkelte fond. 

 

Ad. Valgperioder   

 

Den foreslåede vedtægtsændring har til formål at præcisere, at stedfortræderne til 

medlemmer af Advokatrådet og Kredsbestyrelserne har samme valgperioder som 

medlemmerne. 
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Ændring af vedtægt for Det Danske Advokatsamfund 

 

§ 1 

 

I vedtægt for Det Danske Advokatsamfund, jf. bekendtgørelse nr. 1131 af 18. 

november 2008 om godkendelse af vedtægt for Det Danske Advokatsamfund, som 

ændret ved bekendtgørelse nr. 907 af 16. september 2009, bekendtgørelse nr. 113 af 

30. januar 2019 og bekendtgørelse nr. 150 af 24. februar 2020, foretages følgende 

ændringer:  

 

1. § 6 affattes således:  

 

”Tiden og stedet for advokatmøderne bestemmes af Advokatrådet som tillige kan 

beslutte, at et advokatmøde afholdes helt eller delvist elektronisk.”  

 

2. § 7 stk. 1, affattes således: 

 

”Stk. 1. Indkaldelse til møderne sker ved bekendtgørelse på Advokatsamfundets 

hjemmeside med mindst 14 dages varsel samt ved skriftlig underretning pr. e-mail til 

hver enkelt advokat med mindst 14 dages varsel fra afsendelsen at regne. 

Underretningen skal tillige indeholde dagsordenen for mødet. Afholdes 

Advokatmødet helt eller delvist elektronisk, skal underretningen også indeholde 

oplysninger om, hvordan elektroniske medier anvendes i forbindelse med deltagelse i 

Advokatmødet. Indeholder dagsordenen forslag til vedtægtsændringer, skal det 

væsentlige indhold af disse angives i dagsordenen.” 

 

3. § 7 stk. 3, indsættes efter ”blad”: ”eller nyhedsbrev”.  

 

4. § 8, stk. 2, indsættes efter ”blad”: ”eller nyhedsbrev”.  

 

5. § 9, stk. 2, affattes således: 

 

”Til udøvelse af stemmeret kræves personlig deltagelse. Dog kan enhver deltagende 

advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for fem andre advokater, hvis 

skriftlig fuldmagt lydende på advokatens navn senest 3 dage før mødet er 

sekretariatet i hænde.” 

 

6. § 9, stk. 3, affattes således:  

 

”Afstemning sker ved håndsoprækning på fysiske møder. Når Advokatmødet 

afholdes elektronisk eller som telefonmøde, jf. § 77, stk. 3, beslutter Advokatrådet, 

hvorledes afstemningen skal finde sted. Når dirigenten beslutter det, eller det kræves 

af mindst 25 advokater, skal der ske skriftlig eller anden dokumenterbar afstemning.” 

 

7. § 9 a, stk. 1, affattes således:   
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”Uanset hvorledes Advokatmødet i øvrigt afholdes, kan Advokatrådet beslutte, at 

valg af Advokatrådets formand og dennes stedfortrædere, jf. § 11, stk. 2, skal ske ved 

separat elektronisk afstemning. Advokatrådet fastsætter fremgangsmåden for 

afstemningen.” 

 

8. § 9 a, stk. 2, ændres ordet ”januar” til ”marts”.  

 

9. § 12, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter ”Medlemmerne”: ”og stedfortræderne”. 

 

10. § 47, stk. 3 indsættes efter ”Medlemmerne”: ”og stedfortræderne”.  

 

11. § 53 stk. 4 og 5, affattes således:  

 

”Stk. 4. Stemmeret kan kun udøves ved personlig deltagelse. Dog kan enhver 

deltagende advokat foruden sin egen stemme afgive stemme for to andre advokater 

fra samme advokatkreds, hvis skriftlig fuldmagt lydende på advokatens navn 

fremvises for dirigenten. Afholdes mødet elektronisk, jf. § 77, stk. 3 fremsendes 

fuldmagt i stedet til kredsformanden, så den er formanden i hænde senest 3 dage 

forud for afstemningen. 

 

Stk. 5. Afstemningen sker ved håndsoprækning på fysiske møder. Når mødet 

afholdes elektronisk eller som telefonmøde, jf. § 77, stk. 3 beslutter dirigenten, 

hvorledes afstemningen skal finde sted. Når dirigenten beslutter det, eller det 

forlanges af mindst 10 af kredsens advokater skal der ske skriftlig eller anden 

dokumenterbar afstemning.” 

 

12. § 53a, stk. 1, affattes således: 

 

”Stk. 1. Uanset hvorledes kredsmødet i øvrigt afholdes, kan Advokatrådet beslutte, at 

valg af medlemmer til Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelsen, jf. § 12, 

stk. 1-5, § 55, stk. 2-4, og § 47, stk. 2 og 3, skal ske ved elektronisk afstemning i 

enkelte eller alle advokatkredse.” 

 

13. I § 75 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: 

 

”Stk. 3. De kritiske revisorer skal derudover kontrollere om uddelingerne, der er 

foretaget i løbet af året af de fonde, som administreres af Advokatsamfundet, er i 

overensstemmelse med formålsbestemmelsen for den enkelte fond.” 

 

Stk. 3. bliver herefter stk. 4.  

 

14. § 77, stk. 3, affattes således: 

 

”Møder i Advokatsamfundets organer kan afholdes elektronisk eller som 

telefonmøder uden eller med begrænset adgang til fysisk fremmøde, hvis det skønnes 

forsvarligt og hensigtsmæssigt.” 


