
FORENINGENS
VEDTÆGTER



§ 1. Foreningens navn, hjemsted og stiftelse:
 1) Foreningens navn er ”Foreningen af Von Hippel-Lindau Patienter og deres pårørende”. 
 2) Foreningens hjemsted er Danmark. 
 3) Foreningen er stiftet 16. juni 1993 i Århus

§ 2. Foreningens formål:
 1) At yde støtte til personer med Von Hippel-Lindau’s sygdom og til deres pårørende i form af  
  information om sygdommen samt information om psykologisk, medicinsk og genetisk rådgivning.

 2) At udbrede kendskabet til Von Hippel-Lindau’s sygdom til gavn for Von Hippel-Lindau’s sygdoms patienter.

 3) At udbrede kendskabet til Von Hippel-Lindau’s sygdom overfor myndighederne og sundhedsvæsenet.

 4) At fremme interessen for forskningen i relation til Von Hippel-Lindau’s sygdom.

 5) At opbygge, knytte og vedligeholde et lægefagligt råd som kan virke som rådgiver for foreningen.

 6) At udvikle og vedligeholde nationale og internationale netværk med søsterorganisationer,  
  paraplyorganisationer, sundhedsvæsener og lignende.

 7) At sikre at Foreningen er uafhængig af kommercielle og politiske interesser.

§ 3. Medlemskab og kontingent:
 1) Som medlem kan optages alle personer med Von Hippel-Lindau’s sygdom, pårørende til patienter    
  samt andre med interesse for Von Hippel-Lindau’s sygdom , herunder enkeltpersoner,  
  organisationer og virksomheder med interesse for Von Hippel-Lindau’s sygdom.

 2) Medlemskabet gælder for kalenderåret.

 3) Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og forfalder pr. 1. juli for et år ad gangen.

 4) Ved indmeldelse i løbet af foreningsåret betales kontingent pro rata.

 5) Medlemskabet er gyldigt når kontingentet er betalt.

 6) Betalt kontingent giver adgang til generalforsamlingen.

 7) Almindeligt medlemskab giver 1 stemme mens familiemedlemskab giver 2 stemmer.

§ 4. Generalforsamlingen:
 1) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 2) Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang i foreningsåret, fortrinsvis i april, maj eller juni.

 3) Ordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 4 ugers varsel.

 4) Det tilstræbes at stedet for generalforsamlingens afholdelse skifter mellem Jylland, Fyn og  
  Sjælland så vidt det praktisk muligt med hensyn til evt. foredragsholdere etc.

 5) Stemmeret har ethvert medlem som er fyldt 15 år. Stemmeretten kan ikke overdrages.

 6) Alle afstemninger – på nær vedtægtsændringer og foreningens opløsning - afgøres ved simpelt absolut flertal.

 7) Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde:

   1) Valg af dirigent og referent.

   2) Fremlæggelse af formandens beretning.

   3) Aflæggelse af revideret regnskab for det forrige foreningsår..

   4) Fastlæggelse af kontingent.

   5) Indkomne forslag (skal være modtaget af bestyrelsen senest 4 uger før).

   6) Valg af formand for en 2-årig periode

   7) Valg af bestyrelse incl. kasserer og suppleanter

   8) Valg af revisor

   9) Eventuelt.
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§ 5. Ekstraordinær generalforsamling:
 1) Ekstra ordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning eller efter skriftligt  
  ønske fra minimum 1/3 af medlemmerne.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
 1) Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 medlemmer.  
  Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 2 medlemmer.

 2) Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 3) Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til   
  varetagelse af afgrænsede opgaver.

 4) Formanden - og i dennes fravær kasseren - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt  
  (incl. elektronisk post) med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre  
  medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest        
  2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

 5) Bestyrelsen kan ekstraordinært indstille til generalforsamlingen at en person som uegennyttigt har støttet og virket  
  for foreningen udnævnes til æresmedlem.

 6) Bestyrelsesmøderne føres til referat.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision
 1) Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 2) Foreningen modtager bidrag af enhver art fra privatpersoner, virksomheder, private og offentlige organisationer  
  og fonde samt offentlige myndigheder.

 3) Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

 4) Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

 5) Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.  
  Denne revisor må ikke have økonomisk interesse i foreningens projekter.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
 1) Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren eller formanden og to bestyrelsesmedlemmer  
  i forening.

 2) Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 3) Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer
 1) Vedtægtsændringer  kræver 2/3 simpelt absolut flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling hvor  
  ændringerne fremgår af dagsordenen.

 2) Dog kræver vedtægtsændringer af §2 ”Foreningens formål” 2/3 simpelt absolut flertal af de fremmødte medlemmer på  
  to på hinanden følgende generalforsamlinger hvor ændringerne fremgår af dagsordenen.

 3) Ændringer af vedtægterne træder i kraft med virkning fra generalforsamlingen hvorpå de vedtages mindre andet  
  er besluttet.

 4) Ved ændringer i §2 dog først efter 2. generalforsamling hvorpå de vedtages mindre andet er besluttet. 
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§ 10. Opløsning af foreningen
 1) Opløsning af foreningen kan kun ske hvis det vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3  
  simpelt absolut flertal af de fremmødte ikke passive medlemmer.

 2) I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler en beslægtet forening.

§ 11. Datering
Denne reviderede udgave af vedtægterne er således vedtaget på den ordinære generalforsamling 2/9-2019  
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