
LIBERTAS 
Principdeklaration for selskabet Libertas 

   
Libertas er en uafhængig og ikke-partipolitisk gruppe af 
individer, bragt sammen i arbejdet for et åbent samfund 
baseret på den frie tanke og den fri markedsøkonomi samt 
troen på hvert enkelt menneskes værdighed og integritet 
som absolutte værdier.  
Vi anser følgende rettigheder for at være ukrænkelige og 
fundamentale for opretholdelsen af et frit og 
menneskeværdigt samfund og dermed også i opposition til 
enhver statsautoritær holdning, såvel til ”højre” som til 
”venstre” i det politiske spektrum. 
 
 

Libertas tror på hvert enkelt menneskes ret til:  
 liv, frihed og retmæssigt erhvervet ejendom.  
 frit at udveksle tanker, varer og tjenester af enhver art 

og på enhver måde på det frie marked.  
 at danne frivillige forsamlinger for at tilfredsstille 

individuelle menneskelige behov for venskab, tryghed, 
velfærd og kultur.  

 alene eller gennem disse forsamlinger at efterstræbe 
ethvert livsmål og sæt af værdier og at fremme disse 
gennem fredelig overbevisning af andre individer.  

 
Vedtægter for selskabet Libertas 

 
§ 1 Selskabets navn er Libertas.  

Selskabets hjemsted er København  

§ 2 Selskabets formål er at udbrede liberale og 
libertarianske synspunkter i overensstemmelse med 
Libertas’ principdeklaration, for eksempel gennem 
afholdelse af møder, publikationsvirksomhed og 
samarbejde med danske og udenlandske 
organisationer.  

§ 3 Selskabets principdeklaration er uforanderlig.  

§ 4 Medlemmer af selskabet kan optages ved at betale et 
kontingent, der fastsættes af præsidiet.  

§ 5 Selskabet har et rådgivende kollegium. Det består af 
danske og udenlandske fremtrædende eksperter 
indenfor liberal og libertariansk tankegang.  

§ 6 Selskabet ledes af et selvsupplerende præsidium. 
Nye medlemmer af præsidiet optages med 
enstemmighed. Præsidiemedlemmer, der er i 
restance med kontingent, kan ikke deltage i 
præsidiemøder.  

§ 7 Der afholdes præsidiemøde hvert år i februar 
måned. Dagsorden for præsidiemødet skal indeholde 
følgende punkter:  

1. Optagelse af nye præsidiemedlemmer og 
medlemmer af det rådgivende kollegium  

2. Fremlæggelse og drøftelse af årets 
aktiviteter  

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til 
godkendelse 

4. Vedtagelse af nye projekter.  
5. Fastsættelse af kontingent.  
6. Valg af  

a. Sekretær.  
b. Et antal projektansvarlige.  
c. Kasserer.  
d. Formueforvalter.  
e. Revisor.  

7. Indkomne forslag.  
8. Eventuelt.  

§ 8 Ekstraordinært præsidiemøde kan afholdes, når 
mindst 1/3 af præsidiets medlemmer begærer det 
ved skriftlig meddelelse til sekretæren med 
angivelse af den ønskede dagsorden.  

§ 9 Alle beslutninger i præsidiet skal ske med en 
majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer med mindre 
andet fremgår af disse vedtægter. Personvalg sker 
dog med simpelt flertal. Aftaler om køb, salg og 
pantsætning af fast ejendom kan kun indgås efter 
beslutning i præsidiet. Beslutningen skal angive, 
hvem som tegner selskabet i forbindelse med 
aftalen.  

§ 10 Sekretæren indkalder til præsidiemøderne, leder 
disse og fører på vegne af præsidiet tilsyn med de 
enkelte projekter.  

§ 11 De projektansvarlige har den fulde bestemmelsesret 
og det fulde ansvar for deres projekter på de vilkår, 
som præsidiet fastsætter.  

§ 12 Kassereren har ansvar for selskabets økonomi og 
påser at de enkelte projekter holder sig indenfor de 
afsatte bevillinger. Han har eneprokura til selskabets 
driftskonto i bank.  

§ 13 Formueforvalteren har det overordnede 
økonomiske ansvar for at rejse midler til selskabets 
virke og at bestyre den del af selskabets formue, som 
ikke er hensat til den daglige drift. Formuen skal 
holdes på separat bankkonto hhv. værdipapirdepot, 
som der kun kan disponeres over med underskrift 
fra såvel formueforvalteren som enten kassereren 
eller sekretæren.  

§ 14 Sekretæren indkalder til koordinationsmøde mellem 
de projektansvarlige og kassereren, når det findes 
fornødent.  

§ 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 
den 31. december.  

§ 16 Ændring af disse vedtægter kræver enstemmig 
vedtagelse på et præsidiemøde. § 3 kan dog 
ingensinde ændres. 

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på Libertas’ stiftende møde d. 4. april 1986 i København.  

Ændringer i § 4, § 7 og § 14 er vedtaget på præsidiemødet d. 27. april 1997, og yderligere ændringer i §§ 6, 7, 9, 12, 13 og 14 på 
ekstraordinært præsidiemøde d. 13. december 2020.  

 


