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Vedtægter for Fibrøs Dysplasi patientforeningen 

 

 

§ 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Fibrøs Dysplasi patientforeningen. 

Foreningens hjemsted er Danmark. 

  

§ 2. Formål  

Foreningens formål er at virke til gavn for patienter med sygdommen Fibrøs Dysplasi og patienter med 

beslægtede sygdomme.  

  

Foreningen skal arbejde på at udbrede kendskabet til sygdommen både blandt sundhedspersonalet og i 

offentligheden. 

 

Foreningen skal støtte enhver forskning og yderligere udredning om sygdommen. 

 

Foreningen skal virke for, at alle tilgængelige ressourcer, nationalt såvel som internationalt, kommer 

patientgruppen til gode. 

 

Foreningen skal være talsmand for patienter i forhold til myndigheder og andre instanser. 

 

§ 3. Medlemmer  

Foreningen er en patientforening. 

  

Som medlemmer kan optages enhver, som støtter foreningens formål, som bor i Norden, og som er fyldt 18 

år.  

 

Interesserede under 18 år kan blive medlem, hvis de repræsenteres af en værge. 

  

Formelt skal hvert nyt medlem godkendes af bestyrelsen.  

 



Bestyrelsen kan eksklude medlemmer som handler mod foreningens interesser og formål. 

  

Afviste og ekskluderede medlemmer kan anke medlemskabet til en ordinær generalforsamling. 

  

§ 4.  Økonomi 

Foreningens midler må kun anvendes til fremme af foreningens formål og ingen udgift har hjemmel uden 

bestyrelsens samtykke. 

 

Kontingentets størrelse fastsættes af den årlige generalforsamling. 

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Foreningens regnskab føres af kassereren, og skal være afslutte senest den 1. februar og fremgå af 

foreningens hjemmeside. 

 

Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte kritiske revisorer, og skal være revideret inden 15. 

februar. 

 

§ 5. Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

Da foreningens medlemmer er spredt over hele Norden foregår den årlige generalforsamling online og skal 

afholdes senest 1. april. 

 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal fremsendes til foreningens medlemmer pr. mail senest 1 

måned før generalforsamlingens afholdelse. 

  

Senest den 1. februar skal foreningens formand/bestyrelsen fremsende en beretning over foreningens virke 

og et forslag til det kommende års kontingent til foreningens medlemmer pr. mail. Beretningen skal lægges 

på foreningens hjemmeside.  

  

Forslag til ændringer af foreningens vedtægter skal indsendes til foreningens bestyrelse senest 1. februar, 

og sendes til foreningens medlemmer pr. mail senest 15. februar. 

 

Ændring af foreningens vedtægter kræver, at 2 tredjedel af foreningens medlemmer stemmer for 

vedtægtsændringen. 

  

Forslag til medlemmer af foreningens bestyrelse og forslag til kritisk revisorer skal indsendes til foreningens 

bestyrelse senest den 1. februar, og sendes til foreningens medlemmer pr. mail senest 15. februar. 



 

Medlemmer af bestyrelsen og kritisk revisor vælges for 1 år ad gangen ved simpelt stemmeflerhed. Alle 

foreningens medlemmer kan stille op på lige fod. Ved stemmelighed trækkes der lod. 

 

Hvis et flertal på generalforsamlingen forkaster bestyrelsens beretning eller regnskabet træder bestyrelsen 

tilbage, og der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.  

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling 

En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 1 måneds varsel pr. mail til foreningens medlemmer. 

  

Dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling kan indeholde et begrundet forslag til ændring af 

foreningens vedtægter og/eller forslag til medlemmer af en ny bestyrelse. 

 

Ændring af foreningens vedtægter kræver, at 2 tredjedel af foreningens medlemmer stemmer for 

vedtægtsændringen. 

  

Medlemmer af en ny bestyrelsen vælges ved simpelt stemmeflerhed. Alle foreningens medlemmer kan stille 

op på lige fod. Ved stemmelighed trækkes der lod. 

 

Hvis der vælges en ny bestyrelse på en ekstraordinære generalforsamling, varetager den nye bestyrelse 

foreningens virke indtil en ny ordinær generalforsamling afholdes. 

  

Forslag til medlemmer af den nye bestyrelsen skal indsendes til bestyrelsen og fremgå af foreningens 

hjemmeside senest 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling afholdes, og fremsendes til 

foreningens medlemmer pr. mail. 

  

En ekstraordinære generalforsamling afholdes online på samme måde som en ordinær generalforsamling. 

 

§ 7. Bestyrelsen 

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer og bestå mindst af en formand, en næstformand 

og en kasserer. 

 

Efter valget på generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv. 

  

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

  

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue.  



 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for  personlig hæftelse. 

  

§ 8. Opløsning 

Foreningen kan opløses hvis en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling vedtager det med et 

simpelt flertal. 

  

En eventuel formue tilfalder foreningen ”Sjældne diagnoser” eller en anden organisation efter 

generalforsamlingens vedtagelse.  

  

 

 

 

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2021. 


