Vedtægter for
LANDSFORENINGEN FOR MEDICINSK BEHANDLING
AF ÅREFORKALKNING MED EDTA
§1
1.1
1.2
§2
2.1
2.2
2.3

NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Landsforeningen for medicinsk behandling af
åreforkalkning med EDTA
Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse
FORENINGENS FORMÅL
At udbrede kendskabet til behandling af åreforkalkning og
tungmetalforgiftning med EDTA
At støtte patienter med ovennævnte sygdomme gennem bl.a. rådgivning og
information om EDTA behandling m.v.
At arbejde for offentlige tilskud til EDTA behandling af ovennævnte

§ 3 MEDLEMMER
3.1
Som medlem kan optages enhver med interesse for foreningens formål og
virke 3.2
Foreningen har enkeltmedlemmer, familiemedlemskab og
støttemedlemmer
§4
4.1

KONTINGENT
Næste års kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling

§5
5.1

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens
anliggender
5.2 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent
5.3 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, hvor
intet andet er fastsat i vedtægterne, og ved håndsoprækning. Skriftlig
afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved
personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,
fortages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maksimalt afgive et
antal stemmer svarende til
det antal personer, der skal vælges
5.4 Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt på blanketter, som kan
rekvireres hos bestyrelsen. Fuldmagten kan gives til bestyrelsen uden
begrænsning. Den enkelte mødedeltager kan medbringe indtil 3
fuldmagter
§6

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

6.1

Generalforsamlingen afholdes hvert år i april kvartal og indkaldes af
bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel, skriftlig med angivelse af
dagsorden
6.2 På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

6.3

§7
7.1
det
7.2
7.3

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget for indeværende år
6. Fastsættelse af næste års kontingent
7. Valg af mindst 2 og op til 4 suppleanter for ét år
8. Eventuelt
Forslag, som medlemmerne ønsker optaget på dagsordenen, skal indgives
skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for
påkrævet eller når ¼ del af foreningens medlemmer skriftligt begærer
overfor bestyrelsen med angivelse af en motiveret dagsorden
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kundskab
Indkaldelsesfristen er 2 uger

§ 8 BESTYRELSEN
8.1
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer
8.2 Alle kan genvælges. Afgår et bestyrelsesmedlem mellem 2
generalforsamlinger
har bestyrelsen ret til at supplere sig selv.
Suppleringen skal godkendes på
førstkommende generalforsamling
8.3 Bestyrelsen er ulønnet
8.4 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og
generalforsamlingens beslutninger
8.5 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende
møde,
hvor bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand,
kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste
generalforsamling
8.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
8.7 Bestyrelsen kan udpege en eller flere repræsentanter, der varetager det
lokale
arbejde i hver af de 5 regioner. Bestyrelsen kan derud over
nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede
opgaver
8.8 Bestyrelsens beslutninger kan til enhver tid indankes for en ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling

§ 9 REGNSKAB OG REVISION
9.1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet for det forløbne år
skal være afsluttet og stillet til rådighed for revision senest den flg. 1.
februar.
Det reviderede regnskab underskrives af formanden
9.2 Det reviderede regnskab skal godkendes på den nærmest følgende
generalforsamling
§ 10 ADMINISTRATION
10.1 Foreningen tegnes af formanden – ved forfald af næstformanden – samt 2
bestyrelsesmedlemmer i forening. Der kan meddeles prokura – enkelt eller
kollektivt
10.2 Bestyrelsen er om nødvendigt bemyndiget til at engagere lønnet medhjælp
til
at bistå med varetagelsen af foreningens administrative funktioner
§ 11
11.1

UDMELDELSE OG EKSKLUSION
Udmeldelse af foreningen skal ske med én måneds varsel til et kalenderårs
udgang
11.2 Et medlem, der har optrådt på en måde, der må anses for uforeneligt med
medlemskab af foreningen, kan af bestyrelsen indstilles til eksklusion.
Denne
besluttes på førstkommende generalforsamling
§ 12 VEDTÆGTSÆNDRINGER
12.1 Ændringer af foreningens vedtægter skal ske på en generalforsamling
med 2/3
af de afgivne stemmer. Ændringsforslag skal være formanden i
hænde senest
den 15. februar. Forslaget skal tilgå hvert enkelt medlem
samtidig med
indkaldelsen til generalforsamlingen
12.2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den
generalforsamling, de
vedtages på
§ 13 FORENINGENS OPLØSNING
13.1 Til beslutning om foreningens opløsning kræves vedtagelse med 4/5 af de
afgivne stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Disse
indkaldes pr. brev til hvert enkelt medlem
13.2 En generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning, vælger
tillige et 3-mands udvalg til at realisere foreningens aktiver og afvikle alle
dens forpligtelser
13.3 Et evt. overskud vil være at anvende til helbredsforebyggende formål
efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse
Vedtaget på Generalforsamlingen fredag den 3. juni 2022

