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VEDTÆGTER FOR DANSKE  
LANDSKABSARKITEKTER 
 
§ 1 
Navn og formål 
Danske Landskabsarkitekter (forkortet DL) er den faglige 
forening for landskabsarkitekter i Danmark. 
Foreningens formål er at fremme og højne kvaliteten af 
landskabsarkitekturen som grundlag for udformningen af 
det samlede fysiske miljø. 
 
For at opfylde sit formål skal DL være landskabs-
arkitektfagets vigtigste talerør. Internt skal forenin-
gen være ramme for initiativer og aktiviteter der 
styrker medlemmernes faglige udvikling og fagets 
bredde. Eksternt skal foreningen være platform for 
arbejdet med at sikre de bedste vilkår for fagets 
udøvelse ved at fremme landskabsarkitekturens 
rolle i det omgivende samfund 
 
§ 2 
Medlemskab 
Foreningen optager følgende danske og udenland-
ske statsborgere som medlemmer: 
 
l. Ordinære medlemmer 
Landskabsarkitekter med eksamen fra landskabsar-
kitektuddannelsen på en af følgende tre uddannel-
sesinstitutioner: 
a) Bachelorgrad samt kandidatgrad fra uddannelsen 
i landskabsarkitektur på Københavns Universitet, 
KU. 
b) Kandidatgrad fra uddannelsen i landskabsarki-
tektur på Arkitektskolen Aarhus, AARCH. 
c) Kandidatgrad fra uddannelsen i landskabsarki-
tektur på Arkitektskolen i København, KADK. 
 
2. Medlemmer fra udlandet 
Landskabsarkitekter der har kandidateksamen fra 
uddannelsesinstitutioner i udlandet med status sva-
rende til de under pkt. l nævnte og som er godkendt 
af IFLA Europe og kriterier godkendt af IFLA.  
 
3. Medlemskab ved bedømmelse 
Andre personer, der til DLs bedømmelsesudvalg 
har indsendt ansøgning, og som har opnået be-
dømmelsesudvalgets godkendelse jf. kommissori-
um for udvalgets arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Æresmedlemmer 
Bestyrelsen kan udnævne landskabsarkitekter, der 
ved en særlig indsats for faget har gjort sig fortjent 
dertil, til æresmedlemmer af DL. Man kan 
som medlem overfor bestyrelsen indstille personer 
til æresmedlemsskab. 
 
5. Medlemskab for studerende 
Landskabsarkitektstuderende ved de i § 2 stk. 1 
nævnte institutioner kan optages som studentermed-
lemmer.  
 
§ 3 
Medlemmerne er berettiget til, på alle tegninger og 
skrivelser, at benytte betegnelsen MDL. 
 
Studentermedlemmer fra Københavns Universitet 
(KU) kan benytte betegnelsen stud.hort.arch.MDL. 
 
Studentermedlemmer fra arkitektskolerne i Køben-
havn (KADK) og Aarhus (AARCH) kan benytte 
betegnelsen stud.arch.MDL. 
 
Såfremt et medlem indgår forretningsmæssigt kom-
pagniskab med landskabsarkitekter uden for for-
eningen, må medlemsbetegnelsen i firma navnet 
kun anføres således, at det klart fremgår, hvilke af 
de pågældende landskabsarkitekter, der er medlem-
mer af foreningen. 
 
§ 4 
Generalforsamlingen kan efter motiveret indstilling 
fra bestyrelsen - eller fra retsudvalget - ekskludere 
et medlem af foreningen. 
 
Som udelukkelsesgrund kan anføres: 
- at modarbejde foreningens målsætning. 
- at handle i strid med foreningens vedtægter. 
- at skade fagets og foreningens renommé. 
 
§ 5 
Personlig udmeldelse af foreningen skal ske skrift-
ligt op til en l. januar eller en 1. juli. 
 
§ 6 
Ledelse 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myn-
dighed og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. 
Dagsorden udsendes til medlemmerne senest 8 
dage før generalforsamlingen. 
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Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder 
mødet. 
 
Vedtægtsændring samt udelukkelse af medlemmer 
afgøres altid med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 
Hvor intet andet er bestemt i disse vedtægter, afgø-
res alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal. 
De studerendes aktive studenterrepræsentant i be-
styrelsen er stemmeberettiget. 
 
§ 7 
Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt. 
Fuldmagten udstedes i 2 eksemplarer. Det ene skal 
være bestyrelsen i hænde før mødet, det andet ek-
semplar medbringes af fuldmagtindehaveren. Ingen 
kan disponere over mere end 2 fuldmagter. Fuld-
magten kan kun omfatte de punkter, der er opført 
på dagsordenen. 
 
§ 8 
Den årlige generalforsamling afholdes i marts må-
ned. 
 
Følgende punkter skal findes på dagsordenen: 
l. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning om foreningens 
virksomhed og fremsætter forslag til virksom-
hedsplan. 
3. Det reviderede regnskab samt budget for det 
kommende år, herunder kontingentfastsættelse, 
forelægges. 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Valg af medlemmer til retsudvalget  

(jf. § 12 og § l4). 
Valg af medlemmer til redaktionsudvalget  

(jf. § 19) 
Valg af medlemmer til bedømmelsesudvalget  

(jf. § 12) 
Valg af internationale delegater  

(jf. § 20 og § 21). 
5. Eventuelt. 
 
Forslag, der ønskes behandlet til vedtagelse, skal 
være sekretariatet i hænde senest 21 dage før gene-
ralforsamlingen. 
 
§ 9 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når 
bestyrelsen tillægger en foreliggende sag så stor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
betydning, at den ikke selv ønsker at træffe afgørel-
sen, eller når l/4 af foreningens § 2 stk. 1-6 med-
lemmer indsender begæring herom til formanden. 
Denne skal da inden én uges forløb udsende ind-
varsling til en ekstraordinær generalforsamlings af-
holdelse. 
 
§ 10 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, 
som vælges på den ordinære generalforsamling. På 
lige årstal vælges 4 medlemmer, på ulige årstal 3. 
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig peri-
ode. Genvalg kan finde sted. 
 
2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 
 
Såfremt et bestyrelsesmedlem går i utide, overtages 
valgperioden automatisk af efterfølgeren (supple-
anten). 
 
Studentermedlemmer er ikke valgbare til bestyrel-
sen, men de kan udpege en repræsentant, som får 
observatørstatus i DL's bestyrelse. 
 
De 3 uddannelsessteder for landskabsarkitekter kan 
udpege 1 fælles repræsentant, som får obser-
vatørstatus i DL's bestyrelse. 
 
Blandt de 7 ordinære medlemmer vælger bestyrel-
sen ved almindeligt stemmeflertal foreningens for-
mand. 
 
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er DL's 
formands stemme afgørende. 
 
§ 11 
Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. For-
eningen har til rådighed de til enhver tid siddende 
udvalg og et sekretariat, der ledes af en af bestyrel-
sen ansat faglig leder. 
 
§ 12 
Bestyrelsen har den administrative myndighed. 
Møderne, der afholdes mindst 6 gange årligt, skal 
refereres. Dagsorden og mødereferat sendes til 
bestyrelsens medlemmer, bestyrelsessuppleanter, 
internationale delegat og redaktøren af Landskab. 
 
Beslutninger kan kun træffes, når mindst 4 besty-
relsesmedlemmer er til stede. 
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Formanden repræsenterer foreningen udadtil. 
 
Formanden og faglig leder varetager den daglige 
drift af foreningen. I økonomiske spørgsmål ind-
drages kasseren. 
 
§ 13 
Bestyrelsen nedsætter de ad hoc udvalg, der er 
nødvendige for at løse foreningens løbende opga-
ver. Udvalgene har myndighed og ansvar gennem 
bestyrelsen. 
 
Faste udvalg er: 
Retsudvalget består af 7 medlemmer og nedsættes 
af generalforsamlingen, som for 2 år ad gangen 
udpeger udvalgets medlemmer efter retningslinier 
angivet i Vedtægt for Retsudvalget (jf. § 14). Rets-
udvalget har kun ansvar over for generalforsam-
lingen. 
 
Bedømmelsesudvalget består af 5 medlemmer og 
nedsættes af generalforsamlingen, som hvert år 
vælger et medlem til udvalget for 2 år ad gangen. 
Der vælges skiftevis et medlem, der arbejder i den 
offentlige og private sektor. Derudover består ud-
valget af DL-medlemmer ansat ved Københavns 
Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet og et 
medlem udpeget i fællesskab af medlemmer ansat 
ved en af Statens Arkitektskoler. Formand for ud-
valget er foreningens formand. Sekretær for ud-
valget er faglig leder. 
 
Udvalget arbejder ud fra et af bestyrelsen godkendt 
kommissorie. 
 
Studentermedlemmer er ikke valgbare til Retsud-
valget og Bedømmelsesudvalget, men kan deltage i 
øvrige faste udvalg. 
 
Landskabs redaktionsudvalg består af 5 medlemmer 
og nedsættes af generalforsamlingen, som for 2 år 
ad gangen udpeger udvalgets medlemmer efter 
retningslinier angivet i § 19. 
 
§ 14 
Vedtægt for Retsudvalget 
Stk. l. Udvalgets opgave 
1.At behandle sager om tvister af faglig, kollegial 
eller økonomisk art, herunder honorartvister mel-
lem medlemmer indbyrdes, eller mellem land-
skabsarkitekter indbyrdes, selv om den ene eller 
begge parter ikke er medlemmer, eller mellem 
landskabsarkitekt og klient, entreprenør eller andre 
i byggeriet implicerede parter. 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. At udtale sig i tvivlsspørgsmål vedrørende fagli-
ge eller kollegiale problemer, der indbringes for 
udvalget af foreningens medlemmer, bestyrelse 
eller faste udvalg eller af udenforstående personer, 
institutioner, offentlig myndighed eller andre. 
3. At på Danske Landskabsarkitekters vegne at 
stille forslag til udmeldelse af syns- og skønsmænd 
i retssager og lignende. Udvalget kan, hvor sagens 
indhold tilsiger det, og hvor parternes enighed her-
om er tilvejebragt, påtage sig syns- og skøns-
mandsopgaver. 
 
Stk. 2. Udvalgets sammensætning 
Udvalget består af 7 medlemmer, som vælges af 
generalforsamlingen. Det skal tilstræbes, at med-
lemmerne er spredt ud over landet, og have med-
lemmer der er privat praktiserende landskabsarki-
tekter, ansatte i privat praksis og medlemmer, der er 
offentlig ansatte landskabsarkitekter. Udvalget 
konstituerer sig med en formand blandt de valgte 
medlemmer. 
 
Stk. 3. Forretningsgang 
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 5 med-
lemmer er til stede. Beslutning træffes om fornø-
dent ved afstemning. Udtalelser og erklæringer skal 
underskrives af udvalgets formand. Det skal angi-
ves, dersom et mindretal inden for udvalget ikke 
har kunnet tiltræde udtalelsen.  
Alle beslutninger tilføres en protokol, hvoraf gen-
part efter mødet tilstiles udvalgets medlemmer. 
Udvalget bestemmer i øvrigt selv sin forretnings-
gang. 
 
Stk. 4. Sagernes behandling 
Ved løsning af sin opgave skal udvalget være sær-
ligt opmærksom på: 
1. At der altid gives alle involverede parter i en sag 
lejlighed til at udtale sig. 
2. At der påhviler udvalgets medlemmer tavsheds-
pligt med hensyn til de sager, der indbringes for 
udvalget. Intern underretning til bestyrelsen, jf. § 8, 
er ikke omfattet af tavshedspligten. 
3. At der ikke foreligger inhabilitet for udvalgsmed-
lemmer ved behandling af en konkret sag. Udtalel-
ser og erklæringer skal underskrives af formanden. 
Det skal angives, hvis et mindretal inden for udval-
get ikke har kunnet tiltræde udtalelsen eller erklæ-
ringen. 
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Udvalget kan afgive responsum/udtalelse efter 
begæring af én eller flere parter i en sag. 
Hvis parterne er enige, kan udvalget også indgå 
direkte i løsning af sagen, således at udvalget på 
grundlag af parternes oplysninger tilkendegiver sit 
syn på sagen og en mulig løsning. Udvalget beslut-
ter om en sag behandles på et møde, eventuelt digi-
talt, eller som skriftlig sag. 
Sagens parter kan på forhånd anmode om, at udval-
get afgiver udtalelse i sagen, og parterne kan endvi-
dere aftale, at udvalgets udtalelse skal være endelig 
og bindende for parterne. En bindende udtalelse 
skal opfyldes inden for en bestemt frist, der i man-
gel af anden bestemmelse fra udvalget skal være 
femten dage fra afgivelse af udtalelsen. 
 
Stk. 5. Sagens afvisning 
Udvalget er berettiget til at afvise sager i følgende 
tilfælde: 
l. Når udvalget skønner, at sagen falder uden for de 
under § l anførte tilfælde. 
2. Når den, der har indbragt sagen, ikke tilvejebrin-
ger ønskede oplysninger inden for en rimelig af ud-
valget fastsat tidsfrist. 
3. Når udvalget skønner, at en sag rettelig bør afgø-
res af DL's bestyrelse. 
4. Når udvalget finder, at omstændighederne ved en 
tvistighed er af en sådan art, at sagen rettelig bør 
afgøres ved domstolene. 
 
Stk. 6. Økonomi 
Som vederlag for sagens behandling beregner Dan-
ske Landskabsarkitekter sig et ekspeditionsgebyr, 
der opkræves hos rekvirenten inden sagens behand-
ling. Udvalget er endvidere berettiget til at beregne 
en afgift, hvis størrelse bl.a. fastsættes på grundlag 
af sagens omfang og betydning og dens belastning 
for udvalgets medlemmer, og udvalget fastsætter i 
kendelsen denne fordeling mellem parterne. 
 
§ 15 
Finansielle forhold 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Års-
kontingent fastsættes på generalforsamlingen, kan 
indeksreguleres én gang årligt pr. 1. januar og op-
kræves af sekretariatet.  
I årskontingentet er indeholdt obligatorisk abonne-
ment på Landskab samt medlemskab af de in-
ternationale organisationer DL er medlem af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hvis kontingentet ikke er betalt senest 3 måneder 
efter forfaldsdagen, mister medlemmet sin stem-
meret. Er kontingentet ikke betalt inden 6 måneder 
efter forfaldsdagen, er bestyrelsen berettiget til at  
slette den pågældende af medlemslisten. Gen-
optagelse kan da kun finde sted efter betaling af 
restancen. 
 
Medlemmer, der er ledige, efterlønsmodtagere, 
bosat i udlandet eller nyuddannede (1. år) betaler ½ 
DL-kontingent plus abonnement på Landskab og 
kontingent til de internationale organisationer DL 
er medlem af. 
 
Studentermedlemmer betaler et af generalforsam-
lingen fastsat kontingent. 
 
Samboende medlemmer af DL kan ydes rabat, såle-
des at der af to samboende betales ét fuldt og ét 
reduceret DL kontingent, ét Landskab samt to IFLA 
/ IFLA Europe kontingenter. Samboende der ønsker 
denne rabat modtager ét Landskab samt ét eksem-
plar af foreningens øvrige udsendelser. Det reduce-
rede DL kontingent fastsættes af general-
forsamlingen. 
 
Medlemmer, der har nået pensionsalderen, fritages 
for DL-kontingent, men betaler abonnement på 
Landskab og medlemskontingent til de internatio-
nale organisationer DL er medlem af. 
 
Æresmedlemmer er fritaget for samtlige kontin-
genter. Abonnement på Landskab betales af DL. 
 
§ 16 
Foreningens midler administreres af bestyrelsen 
inden for det budget, der er vedtaget på general-
forsamlingen. 
 
§ 17 
Det reviderede regnskab forelægges den ordinære 
generalforsamling. 
 
§ 18 
Samarbejdsaftaler 
Samarbejdsaftaler kan indgås med andre selv-
stændige foreninger og skal forelægges general-
forsamlingen til godkendelse. 
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§ 19 
Tidsskriftet Landskab 
Landskabs redaktionsudvalg består af 5 medlem-
mer. 3 medlemmer opstilles og vælges på DL's 
generalforsamling for 2 år ad gangen. 2 medlemmer 
udpeges af DL's bestyrelse. På generalforsamlingen 
vælges hvert år 1 suppleant. Ingen kan sidde i ud-
valget mere end 3 på hinanden følgende perioder, 
og de valgte medlemmer afgår på skift. Derudover 
har redaktøren ret til at indkalde personer med 
særligt kendskab til dele af tidsskriftets stofområde 
til redaktionsudvalgets møder. 
 
Blandt redaktionsudvalgets faste medlemmer (de 3 
valgte og de 2 udpegede af bestyrelsen) udpeges 
hvert år en formand, som sammen med redaktøren 
tegner redaktionsudvalget udadtil. 
 
Redaktionsudvalget skal varetage, at Landskabs 
form og indhold er af høj kvalitet, og at tidsskriftet 
afspejler alsidighed. Landskab skal kunne virke 
som fagets ansigt udadtil og indadtil fungere som 
inspiration for fagets udøvere. 
 
§ 20 
International Federation of Landscape Archi-
tects 
Foreningen er tilsluttet International Federation of 
Landscape Architects - IFLA - og dens medlemmer 
har alle de hermed forbundne rettigheder. 
 
Kontingentet til IFLA opkræves med det ordinære 
foreningskontingent. 
 
DL er repræsenteret i IFLA's ledelse ved 1 delegat, 
der vælges for 3 år ad gangen på den ordinære 
generalforsamling. 
 
Ingen kan være delegat i mere end 2 på hinanden 
følgende perioder. 
 
§ 21 
IFLA Europe (European Region of IFLA) 
Foreningen er tilsluttet IFLA Europe - European Region 
of IFLA - og dens medlemmer har alle de hermed for-
bundne rettigheder. 
 
Kontingentet til IFLA Europe opkræves med det ordi-
nære foreningskontingent. 
 
DL er repræsenteret i IFLA Europe's ledelse ved DL´s 
IFLA delegat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Danske Landskabsarkitekter er en direkte videre-
førelse af Dansk Landskabsarkitektforening, For-
eningen af Danske Landskabsarkitekter og Dansk 
Havearkitektforening, der blev stiftet i 1932. Nav-
neændringerne skete fra Dansk Havearkitektfor-
ening til Foreningen af Danske Landskabsarkitekter 
i januar 1968. Fra Foreningen af Danske Land-
skabsarkitekter til Danske Landskabsarkitekter i 
marts 1997. Fra Danske Landskabsarkitekter til 
Dansk Landskabsarkitektforening i 2011.  Den 
seneste navneændring skete i oktober 2014.   
 
Seneste vedtægtsændringer: januar l973, april l975, 
marts l978, marts l979, august l979, marts 1980, 
marts 1981, marts 1982, marts l983, marts l984, 
marts l986, marts l987, marts l990 marts 1995 
marts 1997, marts 1999, marts 2000, marts 2001, 
marts 2002, marts 2003, marts 2006, marts 2007, 
marts 2008, marts 2009, marts 2011, marts 2012, 
marts 2014, oktober 2014, marts 2018, marts 2019, 
juni 2020, marts 2021, marts 2022 
 
 
 
 
   
   
 


