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Vedtægter for Netværk 
Modermærkekræft (NeMo)  
§ 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere  
Stk. 1. Foreningens navn er Netværk 
Modermærkekræft.  
Stk. 2. Foreningens hjemsted er den til 
enhver tid værende formands adresse.  
Stk. 3. Foreningen kan efter bestyrelsens 
beslutning samarbejde med  
nationale og internationale foreninger eller 
institutioner, såfremt det  
fremmer foreningens formål.  
Stk. 4 At samarbejde med relevante parter 
og interessenter om hjemtagelse af  
midler fra eksterne donorer til opnåelse af 
foreningens formål.  
§ 2 Formål  
Stk. 1. At synliggøre et aktuelt overblik over 
nationale og internationale  
muligheder for behandling af 
modermærkekræft og sygdommens  
følger.  
Stk. 2. At påvirke behandlingen og 
kontrollen af modermærkekræftpatienter i  
Danmark, så der til stadighed leves op til 
højeste internationale kvalitet.  
Stk. 3. At yde støtte, rådgivning og 
vejledning til nuværende og tidligere  
modermærkekræftpatienter omkring 
forhold, som vedrører sygdommen  
og dens følger.  
Stk. 4. At modermærkekræft og dens 
problematikker bliver mere synlig og  
kendt i offentligheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    UDKAST TIL NYE 
Vedtægter for Patientforeningen 
Modermærkekræft  
§ 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere  
 
Stk. 1. Foreningens navn er Patientforeningen 
Modermærkekræft.  
 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid 
værende formands adresse.  
 
Stk. 3. Hjemsted for foreningens CVR-nr og 
registrering i Virk, er den til enhver tid værende 
kasserers adresse.  
 
Stk. 4. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning, 
såfremt det fremmer foreningens formål samarbejde 
med nationale og internationale foreninger, 
institutioner og virksomheder, herunder 
medicinalindustrien. 
 
Stk. 5. Foreningen kan samarbejde med relevante 
parter og interessenter om hjemtagelse af midler fra 
eksterne donorer, herunder medicinalindustrien, til 
opnåelse af foreningens formål.  
 
§ 2 Formål  
Stk. 1. At virke som patientforening for personer, som 
har fået stillet diagnosen ”modermærkekræft” og 
deres pårørende. 
 
Stk. 2. At synliggør et aktuelt overblik over nationale og 
internationale muligheder for behandling af 
modermærkekræft og sygdommens følger.  
Stk. 3. At påvirke behandlingen og kontrollen af 
modermærkekræftpatienter i Danmark, så der til 
stadighed leves op til højeste internationale kvalitet.  
Stk. 4. At yde støtte, rådgivning og vejledning til 
nuværende og tidligere modermærkekræftpatienter og 
deres pårørende omkring forhold, som vedrører 
sygdommen og dens følger.  
 
Stk. 5. At modermærkekræft og dens problematikker 
bliver mere synlig og kendt i offentligheden.  
 
Stk. 6. At skabe et landsdækkende netværk af 
lokalafdelinger, hvor alle, som har fået stillet 
diagnosen ”modermærkekræft” og deres pårørende 
mødes, orienteres, skaber aktiviteter og udveksler 
erfaringer. 
  
Stk. 7. At skabe et landsdækkende ”Netværk for 
Pårørende til Modermærkekræftramte”. 
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§ 3 Medlemskab  
Stk. 1. Enhver der går ind for foreningens 
formål, kan blive medlem af  
foreningen.  
Stk. 2. Ethvert medlem af foreningen har 
taleret på generalforsamlingen og er  
valgbare til bestyrelsen. Dog skal et flertal 
af bestyrelsen bestå af  
nuværende eller tidligere 
modermærkekræftpatienter og/eller  
pårørende.  
 
Stk. 3. Ethvert medlem har 1 stemme ved 
hvert valg på generalforsamlingen. Stk. 4. 
Der kan afgives stemme ved skriftlig 
fuldmagt til et andet medlem af  
foreningen.  
Stk. 5. Medlemskab og dermed stemmeret 
på generalforsamling er alene afhængigt af, 
om kontingentet er betalt rettidigt.  
Stk. 6. Et medlem kan ekskluderes af 
foreningen, såfremt et flertal i  
bestyrelsen finder det påkrævet.  
Stk. 7. Enhver eksklusion træder i kraft 
omgående, men skal behandles på den  
førstkommende ordinære eller 
ekstraordinære generalforsamling, hvor  
også den ekskluderede har taleret. 
Eksklusionen stadfæstes af  
generalforsamlingen såfremt 2/3 stemmer 
herfor.  
§ 4 Kontingent  
Stk. 1. Størrelsen af kontingentet 
fastsættes af generalforsamlingen.  
Stk. 2. Bestyrelsen lægger et budget og 
foreslår størrelsen af det kommende  
års kontingent til dækning af udgifter samt 
konsolidering.  
Stk. 3. Kontingentet gælder for 1 års 
medlemskab eller for den resterende del  
af kalenderåret.  
Stk. 4 Betaling af kontingent har forfald 1. 
januar med betalingsfrist 1. februar.  
Stk. 5. Ved indmeldelse betales kontingent 
for det år i hvilket indmeldelsen  
sker. Ved indmeldelse i 4.kvartal dækker 
kontingentet også det følgende år. 
Medlemskabet træder i kraft, når 
kontingentet er betalt.  
Stk. 6. Et medlem, der er i et halvt års 
restance med kontingent, slettes 
automatisk af medlemslisten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 Medlemskab  
Stk. 1. Medlemskab kan tegnes af personer, som har 
fået stillet diagnosen ”modermærkekræft”, deres 
pårørende samt enhver, som støtter og går ind for 
foreningens formål. 
 
Stk. 2. Ethvert medlem af foreningen, har taleret på 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 3. Et ordinært medlem har på generalforsamlingen 
1 stemme.  
 
Stk. 4. Der kan ikke afgives stemme ved skriftlig 
fuldmagt til et andet medlem af foreningen.  
Stk. 5. Medlemskab og dermed stemmeret på 
generalforsamling er alene afhængigt af, om 
kontingentet er betalt rettidigt.  
Stk. 6. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, 
såfremt et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet.  
Stk. 7. Enhver eksklusion træder i kraft omgående, men 
skal behandles på den førstkommende ordinære eller 
ekstraordinære generalforsamling, hvor også den 
ekskluderede har taleret. Eksklusionen stadfæstes af 
generalforsamlingen såfremt 2/3 stemmer herfor.  
 
§ 4 Kontingent  
Stk. 1. Størrelsen af kontingentet fastsættes under 
fremlæggelse af budget og godkendes af 
generalforsamlingen.   
 
Stk. 2. Kontingentet gælder for 1 års medlemskab eller 
for den resterende del af kalenderåret.  
Stk. 3. Betaling af kontingent har forfald 1. januar med 
betalingsfrist 1. februar.  
Stk. 4. Ved indmeldelse betales kontingent for det år i 
hvilket indmeldelsen sker. Ved indmeldelse i 4.kvartal 
dækker kontingentet også det følgende år. 
Medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er 
betalt.  
Stk. 5. Et medlem, der er i et halvt års restance med 
kontingent, slettes automatisk af medlemslisten.  
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Medlemmet kan genoptages, når det 
manglende kontingent og de i forbindelse 
med opkrævningen påløbne omkostninger, 
herunder eventuelt rykkergebyrer og 
advokatsalær, er betalt.  
 
Stk. 7. Udmeldelse skal ske skriftligt til 
kassereren og træder i kraft fra 
næstfølgende kontingents forfaldsdag.  
Stk. 8. Ved udmeldelse af foreningen kan 
der ikke stilles krav om nogen del af 
foreningens formue.  
Stk. 9. Intet medlem hæfter for mere end 
eget kontingent.  
.§ 5 Generalforsamlingen  
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens 
højeste myndighed. Kun den kan give, 
ændre eller ophæve vedtægterne.  
Stk. 2. Generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig uanset hvor mange  
medlemmer, der møder op.  
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling 
holdes hvert år i marts måned.  
Indkaldelsen sker på foreningens 
hjemmeside med mindst 14 dages  
varsel. Indkaldelsen skal indeholde 
meddelelse om hvilke emner, der skal 
behandles på generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen kan ikke træffe 
beslutning om andre emner end dem, der 
er meddelt i indkaldelsen.  
Stk. 4. Efter bestyrelsens beslutning kan 
indkaldelsen endvidere ske ved  
personlig e-mail, pr. brev eller gennem 
andre relevante medier.  
Stk. 5. Bestyrelsen beslutter, hvor 
generalforsamlingen finder sted.  
§ 6 Dagsordnen på generalforsamlingen  
Stk. 1. Dagsordenen på den ordinære 
generalforsamling skal mindst omfatte  
følgende punkter:  
1. Valg af dirigent  
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens 
virksomhed i det forløbne år  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
til godkendelse  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemmet kan genoptages, når det manglende 
kontingent og de i forbindelse med opkrævningen 
påløbne omkostninger, herunder eventuelt 
rykkergebyrer og advokatsalær, er betalt.  
Stk. 6. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren 
og træder i kraft fra næstfølgende kontingents 
forfaldsdag.  
Stk. 7. Ved udmeldelse af foreningen kan der ikke 
stilles krav om nogen del af foreningens formue.  
Stk. 8. Ved udmeldelsen fratrædes alle 
tillidsposter såvel valgte som tildelte funktioner.  
Stk. 9. Intet medlem hæfter for mere end eget 
kontingent.  
 
§ 5 Generalforsamlingen  
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste 
myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller 
ophæve vedtægterne.  
 
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig 
uanset hvor mange medlemmer, der møder op.  
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling holdes 
hvert år i marts måned.  
Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside med 
mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde 
meddelelse om hvilke emner, der skal behandles 
på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan 
ikke træffe beslutning om andre emner end dem, 
der er meddelt i indkaldelsen.  
 
Stk. 4. Efter bestyrelsens beslutning kan 
indkaldelsen endvidere ske ved  
personlig e-mail, pr. brev eller gennem andre 
relevante medier.  
Stk. 5. Bestyrelsen beslutter, hvor 
generalforsamlingen finder sted.  
 
§ 6 Dagsorden på generalforsamlingen.  
Stk. 1. Dagsordenen på den ordinære 
generalforsamling skal mindst omfatte  
følgende punkter:  
1. Valg af dirigent.  
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens  
     virksomhed i det forløbne år.  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til 
     Godkendelse.  
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4. Behandling af indkomne forslag fra 
medlemmer  
5. Behandling af forslag fra bestyrelse, 
herunder forelæggelse af budget og 
fastsættelse af kontingent.  
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
på ulige årstal. Valg af 3  
bestyrelsesmedlemmer for 2 år på lige 
årstal. Hvert år vælges desuden 1-3 
suppleanter for 1 år.  
7. Valg af revisor for 1 år.  
8. Eventuelt  
På den stiftende generalforsamling, som 
falder i et ulige år, vælges 2 
bestyrelsesmedlemmer for 2 år, mens 3 
bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.  
 
Stk. 2. Forslag fra medlemmer eller sager, 
der af medlemmer ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal skriftligt være 
formanden i hænde senest 1. februar i året 
for generalforsamlingen.  
 
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling  
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling 
afholdes, når bestyrelsen træffer  
beslutning herom eller, når mindst 1/3 del 
af foreningens  
stemmeberettigede medlemmer skriftligt 
fremsætter ønske herom.  
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling skal ske med samme 
varsel og på samme måde som den 
ordinære generalforsamling med angivelse 
af de til behandling fastsatte emner.  
Stk. 3. Såfremt den ekstraordinære 
generalforsamling indkaldes efter ønske  
fra medlemmerne, skal der samtidig med 
begæringens fremsættelse  
meddeles en dagsorden, der ønskes 
behandlet. Bestyrelsen er  
herefter forpligtet til senest 4 uger efter at 
indkalde til den ekstraordinære 
generalforsamling.  

Stk. 4. På ekstraordinære 
generalforsamlinger kan kun træffes 
afgørelser vedrørende emner, der er 
optaget i den til medlemmerne meddelte  
dagsorden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.  
5. Behandling af forslag fra bestyrelse, herunder 
forelæggelse af budget over dækning af udgifter og 
konsolidering, samt fastsættelse af kontingent. 
 
6. Valg. 
Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. 
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:  
    I ulige år vælges 2 medlemmer.  
    Valgperiode 2 år.  
    På lige årstal vælges 3 medlemmer.  
    Valgperiode 2 år.  
 Formandsposten beklædes af et medlem, som har   
    fået stillet diagnosen ”modermærkekræft”. 
 1 af de 5 bestyrelsesmedlemmer kan vælges blandt  
    medlemmer, som er pårørende / ægtefælle /  
    samleverske / bøn.  
7. Valg af 2 til 3 suppleanter. Valgperiode 1 år.  
8. Valg af revisor. Valgperiode 1 år. 
  
9. Eventuelt  
 
Stk. 2. Forslag fra medlemmer eller sager, der af 
medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal skriftligt være formanden i hænde senest 1. 
februar i året for generalforsamlingen.  
 
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling.  
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 
bestyrelsen træffer beslutning herom eller, når mindst 
1/3 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer 
skriftligt fremsætter ønske herom.  
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
skal ske med samme varsel og på samme måde som 
den ordinære generalforsamling med angivelse af de til 
behandling fastsatte emner.  
Stk. 3. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling 
indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal der 
samtidig med begæringens fremsættelse meddeles en 
dagsorden, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er 
herefter forpligtet til senest 4 uger efter at indkalde til 
den ekstraordinære generalforsamling.  

Stk. 4. På ekstraordinære generalforsamlinger kan kun 
træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i 
den til medlemmerne meddelte dagsorden.  
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Stk. 5. Hvis ikke mindst 3/4 af de 
medlemmer, som har begæret en  
ekstraordinær generalforsamling afholdt, er 
til stede på denne, kan  
dagsordenen nægtes behandlet af 
bestyrelsen.  
§ 8 Valg, vedtægtsændringer samt 
foreningens opløsning  
Stk. 1. Alle valg på generalforsamlingen 
afgøres ved simpelt stemmeflertal.  
Stk. 2 Afstemning kan ske ved 
håndsoprækning. Dog skal afstemning ske  
skriftligt, når blot et medlem kræver det.  
Stk. 3. Til vedtægtsændringer eller forslag 
til foreningens opløsning fordres, at mindst 
2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer stemmer for. Blanke stemmer 
regnes for ikke afgivne stemmer.  
Stk. 4. Såfremt forslaget ikke opnår de 
krævede 2/3 af de afgivne stemmer, 
indkalder bestyrelsen inden 1 måned, med 
mindst 8 dages varsel, til ekstraordinær 
generalforsamling på hvilken der kan tages 
gyldig beslutning, når mindst halvdelen 
stemmer for forslaget.  
Stk. 5. Ved opløsning af foreningen skal 
foreningens midler overgå til Kræftens 
Bekæmpelse.  
$ 9 Bestyrelsen  
Stk. 1. Bestyrelsen har 5 medlemmer, som 
vælges på den ordinære generalforsamling. 
Det er hensigtsmæssigt, at formandsposten 
beklædes af et medlem, som selv er 
nuværende eller tidligere 
modermærkekræftpatient.  
Stk. 2. Efter generalforsamlingen 
konstituerer bestyrelsen sig og fordeler 
følgende bestyrelsesposter imellem sig: 
formand, næstformand, kasserer, sekretær 
samt et menigt bestyrelsesmedlem.  
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 5. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, 
som har begæret en ekstraordinær 
generalforsamling afholdt, er til stede på 
denne, kan dagsordenen nægtes behandlet af 
bestyrelsen. 
  
§ 8 Valg, vedtægtsændringer samt 
foreningens opløsning.  
Stk. 1. Alle valg på generalforsamlingen 
afgøres ved simpelt stemmeflertal.  
Stk. 2 Afstemning kan ske ved 
håndsoprækning. Dog skal afstemning ske  
skriftligt, når blot et medlem kræver det.  
Stk. 3. Til vedtægtsændringer eller forslag til 
foreningens opløsning fordres, at mindst 2/3 af 
de fremmødte stemmeberettigede medlemmer 
stemmer for. Blanke stemmer regnes for ikke 
afgivne stemmer.  
Stk. 4. Såfremt forslaget ikke opnår de 
krævede 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder 
bestyrelsen inden 1 måned, med mindst 8 
dages varsel, til ekstraordinær 
generalforsamling på hvilken der kan tages 
gyldig beslutning, når mindst halvdelen 
stemmer for forslaget.  
Stk. 5. Ved opløsning af foreningen skal 
foreningens midler overgå til Kræftens 
Bekæmpelse.  
 
$ 9 Bestyrelsen.  
Stk. 1. Bestyrelsen har 5 medlemmer. 
Bestyrelsen vælges på den ordinære 
generalforsamling.  
Stk. 2. Efter generalforsamlingen konstituerer 
bestyrelsen sig og fordeler følgende 
bestyrelsesposter imellem sig: formand, 
næstformand, kasserer, sekretær samt et 
menigt bestyrelsesmedlem.  
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden.  
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Stk. 4. Bestyrelsen holder møder så ofte, 
som formanden eller 2 
bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og 
møderne indkaldes med mindst 1 uges 
varsel.  
Stk. 5. Formanden leder 
bestyrelsesmøderne.  
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
når mindst formanden og 2 
bestyrelsesmedlemmer er til stede.  
Stk. 7. Bestyrelsen inviterer suppleanterne 
til bestyrelsesmøderne, som de kan deltage 
i, dog uden stemmeret.  
Stk. 8. Beslutninger i bestyrelsen afgøres 
ved simpelt stemmeflertal. Hvert 
bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Ved 
stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.  
Stk. 9. Bestyrelsen råder over foreningens 
midler i overensstemmelse med 
vedtægterne og de på generalforsamlingen 
trufne beslutninger.  
Stk. 10. Bestyrelsen godkender oprettelsen 
af lokalafdelinger og afgør efter behov, hvor 
ofte lokalafdelingsformænd holder møde 
med bestyrelsen.  
Stk. 11. Bestyrelsen fastsætter de 
økonomiske midler til hver lokalafdeling. 
Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, 
der kan bestå af personer udenfor 
bestyrelsen, men udvalgsformanden skal 
altid være bestyrelsesmedlem.  
Stk. 13. Såfremt et bestyrelsesmedlem 
udtræder af foreningen, betragtes 
medlemmet samtidig som udtrådt af 
bestyrelsen. Den resterende bestyrelse 
indkalder herefter en suppleant og 
konstituerer sig på ny.  
§ 10 Protokollen  
Stk. 1. Det er foreningens sekretær, der 
fører protokol.  
Stk. 2. De beslutninger, der træffes på  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stk. 4. Bestyrelsen holder møder så ofte, som 
formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker 
det, og møderne indkaldes med mindst 1 uges 
varsel.  
Stk. 5. Formanden leder bestyrelsesmøderne.  
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er 
til stede.  
Stk. 7. Suppleanterne deltager i 
bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.  
Stk. 8. Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved 
simpelt stemmeflertal. Hvert bestyrelsesmedlem 
har 1 stemme. Ved stemmelighed er formandens 
stemme afgørende.  
Stk. 9. Bestyrelsen råder over foreningens midler i 
overensstemmelse med vedtægterne og de på 
generalforsamlingen trufne beslutninger.  
Stk. 10. Bestyrelsen godkender oprettelsen af 
lokalafdelinger samt godkender op til 3 
tovholdere, hvoraf der vælges en 
lokalforeningsformand. Bestyrelsen afgør efter 
behov, hvor ofte lokalafdelingsformænd / 
tovholdere holder møde med bestyrelsen. 
Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for 
lokalafdelinger. 
Stk. 11. Bestyrelsen fastsætter de økonomiske 
midler til hver lokalafdeling.  
Stk. 12. Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc- 
udvalg og samarbejdsgrupper, der kan bestå af 
medlemmer udenfor bestyrelsen. 
Udvalgsformanden skal altid være et 
bestyrelsesmedlem. Såfremt dette ikke er 
muligt, vælges formanden blandt suppleanter / 
lokalforeningsformænd / tovholdere.  
Stk. 13. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af 
foreningen, betragtes medlemmet samtidig som 
udtrådt af bestyrelsen og øvrige tillidsposter. 
Den resterende bestyrelse indkalder herefter en 
suppleant og konstituerer sig på ny.  
 
§ 10 Protokollen  
Stk. 1. Det er foreningens sekretær, der fører 
protokol.  
Stk. 2. De beslutninger, der træffes på  
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generalforsamlingen, indføres i 
foreningens protokol. Herefter 
godkendes protokollen af dirigenten og 
de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer.  
Stk. 3. De beslutninger, der træffes på 
bestyrelsesmøder, indføres i 
foreningens protokol. Herefter 
godkendes protokollen af de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
 
Stk. 4. Dagsordenen og protokol kan 
altid rekvireres ved henvendelse til 
bestyrelsen.  
§ 11 Regnskab  
Stk.1 Kassereren fører en medlemsbog 
og en kassebog.  
Stk. 2. Kassereren modtager 
foreningens indtægter, og indsætter 
kassebeholdningen på foreningens 
bank- eller girokonto til daglig drift.  
Stk. 3. Kassereren underskriver alle 
kvitteringer og betaler alle udlæg.  
Stk. 4. Udgifter over kr. 2.000, skal 
godkendes forud af minimum 2 
bestyrelsesmedlemmer. Kassereren kan 
ikke være en af de 2.  
Stk. 5. Kassereren laver foreningens 
regnskab og sørger for revisorpåtegning 
inden generalforsamlingen.  
Stk. 6. Regnskabet følger kalenderåret.  
 
§ 12 Tegningsregler  
Stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer 
foreningen udadtil i enhver henseende, 
såvel overfor offentlige myndigheder, 
medier som private. Hvis bestyrelsen 
vurderer det mere hensigtsmæssigt i et 
enkeltstående tilfælde, kan den udpege 
et menigt medlem af foreningen til at 
bistå med at repræsentere foreningen.  
Vedtægterne er senest ændret på 

generalforsamlingen den 24.03.2013. 

 

 

 

 

 

 

 
generalforsamlingen, indføres i foreningens 
protokol. Herefter godkendes protokollen af 
dirigenten og de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer.  
Stk. 3. De beslutninger, der træffes på 
bestyrelsesmøder, indføres i foreningens 
protokol. Herefter godkendes protokollen af de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
Stk. 4. Dagsordenen og protokol kan altid 
rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.  
 
§ 11 Regnskab  
Stk.1 Kassereren fører en medlemsbog og en 
kassebog.  
Stk. 2. Kassereren modtager foreningens 
indtægter, og indsætter kassebeholdningen på 
foreningens bank- eller girokonto til daglig drift.  
Stk. 3. Kassereren underskriver alle kvitteringer 
og betaler alle udlæg.  
Stk. 4. Udgifter over kr. 2.000, skal godkendes 
forud af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Kassereren kan ikke være en af de 2.  
Stk. 5. Kassereren laver foreningens budget, 
regnskab og sørger for revisorpåtegning inden 
generalforsamlingen.  
Stk. 6. Regnskabet følger kalenderåret.  
 
§ 12 Tegningsregler  
Stk. 1.  
Tegningsret for foreningen har formanden. 
 
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i 
enhver henseende, såvel overfor offentlige 
myndigheder, medier som private. Hvis 
bestyrelsen vurderer det mere hensigtsmæssigt i 
et enkeltstående tilfælde, kan den udpege et 
menigt medlem af foreningen til at bistå med at 
repræsentere foreningen.  

 

Vedtægterne er ændret på: 

Generalforsamlingen den 24.03.2013.  

Ekstraordinært generalforsamling den 29.10.2016 

 


