
 

Vedtaget på 4Hs Landsmøde 25. marts 2017 

Minimumskrav til klubber og områder  

• Der skal være mindst fem personer, der betaler kontingent  

• Alle medlemmer skal betale et personligt kontingent, der skal være mindst 75,- kroner om 

året, svarende til DUFs minimumskrav  

• Generalforsamling afholdes i henhold til foreningens vedtægter en gang om året (referat 

afleveres hvert år til fælleskontoret)  

• Vedtægter skal være godkendt af landsorganisationen  

• Hvert år fremlægges på generalforsamlingen et underskrevet regnskab (som minimum skal 

underskrives af kasserer og revisor) som sendes til fælleskontoret 

• Medlemserklæring skal ajourføres og afleveres underskrevet af klubben hvert år  

• Der skal være en bestyrelse valgt i henhold til klubbens vedtægter  

• Der må ikke kun sidde personer fra samme familie i bestyrelsen  

• Reglerne om at indhente børneattester skal overholdes  

• 4Hs medlemssystem skal benyttes til medlemsregistrering 

• For at fremme samarbejde mellem klub og landsorganisationen skal klub og den 

tilknyttede 4H konsulent have min. én årlig kontakt. 

Kvalitetskrav til klubber og områder 

• 4Hs formål og værdigrundlag skal efterleves  

• 4H-gårde/ klubber med dyrehold skal efterleve ”Retningslinjer for 4H-gårde/klubber med 

dyrehold” 

• Klubben skal kontinuerligt tilbyde aktiviteter (et vist antal gange/dage i løbet af året)  

• Aktiviteter og læring hænger sammen - vi vil lære børnene og de unge noget, når de er i 4H  

• Klubbestyrelsen/konsulenterne er forpligtigede til at informere nye instruktører/ledere, 

bestyrelsesmedlemmer og nye medlemmer om 4Hs formål og værdigrundlag  

Konsekvenser, hvis klubber og områder ikke lever op til kravene  

• Kan en klub ikke leve op til minimums- og kvalitetskravene, kan klubben miste retten til 

navnet 4H  

• Kan en 4H-gård/klub med dyrehold ikke leve op til ”Retningslinjerne for 4H-gårde/klubber 

med dyrehold”, kan 4H-gården/klubben miste retten til navnet 4H. Ved hurtigere 

indgriben henvises der til ”Retningslinjer for 4H-gårde/klubber med dyrehold ” 

• Landsorganisationen har ansvaret for at kravene overholdes 

• 4Hs Landsledelse skal vurdere, om en klub ikke lever op til minimums- og kvalitetskrav og 

om klubben derfor skal miste retten til navnet 4H  

• Landsledelsens beslutning om fratagelsen bekræftes ved førstkommende landsmøde med 

2/3 flertal af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, herefter træder fratagelsen i 

kraft med øjeblikkelig virkning, se i øvrigt 4Hs vedtægter § 15  

 


