
VEDTÆGTER  for  Tarmkræftforeningen
 

§ 1 – Foreningens navn og hjemsted
1.1  Foreningens navn er: ”Tarmkræftforeningen” (”Foreningen”). 
1.2  Foreningens hjemsted er den kommune, hvori Foreningens formand har bopæl.

§ 2 – Foreningens formål
2.1  Udbrede viden om tarmkræft (analkræft, endetarmskræft og tyktarmskræft), herunder nyeste
resultater af forskning i sygdommene, behandlingsmuligheder og senfølger.    
Støtte patienter og pårørende.
Oprette lokalforeninger for tarmkræft i hele landet.
Fremme aktiviteter af interesse for medlemmerne. 
 

§ 3 – Medlemmer
3.1  Enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål og med interesse for foreningen, kan optages 
som aktive medlemmer. Aktive medlemmer, der har betalt kontingent inden generalforsamlingen,
har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.
3.2 De, som ønsker at støtte foreningen i dens arbejde, kan optages som støttemedlemmer til 
nedsat kontingent. Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen, og
er ikke valgbare til bestyrelsen. 

3.3  Foreningen har mulighed for at ekskludere medlemmer, der modarbejder dens formål. 
Beslutningen træffes af et flertal i bestyrelsen, og beslutningen skal behandles på den 
førstkommende generalforsamling. 

§ 4 – Generalforsamlingen
4.1  Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed og fastsætter Foreningens 
vedtægter.
4.2  Den ordinære generalforsamling finder sted en gang om året senest ved udgangen af marts 
måned og skal annonceres pr. brev eller via e-mail til Foreningens medlemmer, på Foreningens 
hjemmeside og på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside med mindst 4 ugers varsel og skal mindst 
indeholde følgende dagsorden:  

a.   Valg af dirigent og referent 
b.   Bestyrelsens beretning ved formanden
c.   Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette  
d.   Behandling af indkomne forslag 
e.   Fastsættelse af kontingent 
f.    Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 
g.   Eventuelt 

4.3  Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i 
hænde senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen, se dog § 10. Indkomne forslag skal 
være tilgængelige på Foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen. 
4.4 Kun aktive medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent inden generalforsamlingen, har 
stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret på 
generalforsamlingen, og er ikke valgbare til bestyrelsen. 



4.5  Der kan stemmes ved fuldmagt. Fremmødte medlemmer med stemmeret kan højst 
medbringe 5 registrerede fuldmagter. Alle personvalg skal afgives skriftligt, hvis der er flere 
kandidater end de, der er på valg. Valg til bestyrelsen kan kun ske blandt aktive medlemmer. 
4.6  Den årlige generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte 
stemmeberettigede. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt 
stemmeflertal, se dog § 10. 
4.7  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt mindst ¼ af de 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver dette. Ekstraordinær generalforsamling skal 
annonceres pr. brev eller via e-mail til Foreningens medlemmer, på Foreningens hjemmeside og 
på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. På en ekstraordinær 
generalforsamling kan kun aktive, fremmødte medlemmer, der ikke er i restance, stemme. Der kan
stemmes ved fuldmagt.  Hvert fremmødt, stemmeberettiget medlem kan højst medbringe 5 
registrerede fuldmagter. 

§ 5 – Bestyrelsen
5.1  Bestyrelsen udgøres af 4-8 bestyrelsesmedlemmer, valgt på generalforsamlingen. Halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne vælges eller genvælges i ulige år, og den anden halvdel af 
bestyrelsesmedlemmerne vælges eller genvælges i lige år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og 
revisorsuppleant vælges eller genvælges for 1 år ad gangen.  
5.2  Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand 
(formandskab), sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt antallet 
af bestyrelsesmøder, dog mindst 4 møder pr. år. 
5.3  Bestyrelsesmødet ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Beslutning træffes ved simpelt 
flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved dennes forfald næstformandens 
stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsens møder.  

§ 6 – Lokale tarmkræftforeninger
6.1  Der kan med bestyrelsens godkendelse oprettes lokale tarmkræftforeninger for aktive 
medlemmer af Foreningen i hele landet. Hver tarmkræftforening ledes af en formand, der 
refererer til et medlem af bestyrelsen. Den lokale tarmkræftforening varetager lokale aktiviteter og
interesser for medlemmerne i henhold til § 2. Den lokale tarmkræftforening navngives efter 
området, f.eks. Tarmkræftforeningen for Region Midtjylland. 
6.2  Foreningens bestyrelse fastsætter tildeling af økonomiske midler til de lokale tarmkræft-
foreninger i forhold til deres aktiviteter og behov. 

§ 7 – Kontingent
7.1  Årskontingentet for aktive medlemmer og støttemedlemmer fastsættes på hver ordinære 
generalforsamling med virkning for det efterfølgende kalenderår. 
7.2  Kontingent opkræves hvert år i januar og skal være betalt inden udgangen af februar måned
til Foreningens bankkonto.  

§ 8 – Regnskab og revision
8.1  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Aflæggelse af regnskab sker hvert år på den 
ordinære generalforsamling.  
8.2  Foreningens årsregnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Revisoren skal 
fremlægge sine bemærkninger i form af en påtegning på årsregnskabet.  



§ 9 – Tegningsregler
9.1  Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved formandens 
forfald tegnes foreningen af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. 
9.2  Formanden eller kassereren kan hver for sig betale Foreningens udgifter for et beløb op til kr. 
5.000 pr. transaktion; beløb derudover skal godkendes af formanden og et bestyrelsesmedlem i 
fællesskab. 
9.3  Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af 
Foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene Foreningen hæfter med dens respektive 
formue.
 9.4  Foreningens medlemmer har ikke økonomiske forpligtelser over for Foreningen ud over 
kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af Foreningens 
formue eller udbytte af nogen art.   

§ 10 – Vedtægtsændringer
10.1  Ændringer af vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling. Ændringsforslag skal 
være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 
10.2  Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede 
medlemmer stemmer herfor. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fremmødte medlemmer med 
stemmeret kan højst medbringe 5 registrerede fuldmagter.

§ 11 – Opløsning af Foreningen
11.1  Opløsning af Foreningen kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, 
heraf en ordinær, og når mindst 3/4 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer, 
stemmer derfor. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fremmødte medlemmer med stemmeret kan 
højst medbringe 5 registrerede fuldmagter.
11.2  Ved opløsning af Foreningen skal Forenings nettoformue overdrages til forskning indenfor 
tarmkræftområdet. 
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Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2018 og 
erstatter vedtægter, vedtaget på Foreningens stiftende generalforsamling den 23. oktober 2013 
med ændringer til § 4, 7 og 8, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2015 
samt ændringer i §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 og 11 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 
den 30. september 2016.


