VEDTÆGTER
Vedtaget 29.08.2021

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Dansk Dercum og Lipødem Forening, forkortet: DDOLF - patientforening for
fedtvævssygdomme.
Foreningens hjemsted er der, hvor den til enhver tid valgte formand er bosiddende.

§ 2 Foreningens formål
At skabe og opretholde kontakt mellem personer med Dercum og Lipødem samt deres
pårørende med henblik på gensidig støtte.
At fremme kendskabet til og formidle viden om sygdommene Dercum og Lipødem, herunder
at varetage de ramtes og deres pårørendes interesser ved bl.a. at arbejde for bedre vilkår
for nuværende og fremtidige ramte samt deres pårørende.
At arbejde for at disse sjældne sygdomme skal blive fuldt ud anerkendt og diagnosticeret.
At samarbejde med andre lignende organisationer i både ind- og udland.

§ 3 Medlemskab
Som medlemmer kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens
formål, herunder institutioner.
Medlemskabet dækker husstanden, men giver kun adgang til at afgive en stemme på
foreningens generalforsamling.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen.
Medlemskabet følger kalenderåret og gælder fra den dag foreningen har modtaget 1.
kontingentindbetaling. Indbetales kontingent efter 1. oktober, bliver der først opkrævet
kontingent til januar efter den næstkommende generalforsamling.
Medlemskab af foreningen er nødvendigt for at tilgå foreningens Facebook side.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt.
Alle, der overholder disse vedtægter, har ret til at blive medlem. Ligeledes har de ret til at
forblive et medlem, hvis de fortsat overholder vedtægterne.

§ 3.1 Eksklusion
Eksklusion kan kun komme på tale, hvis et medlem ikke overholder foreningens vedtægter,
eller bringer foreningen i et dårligt lys. Det er bestyrelsen, der tager beslutningen om
eksklusion af et medlem. Medlemmet, som skal ekskluderes, har ret til at tale for sin sag til
bestyrelsesmødet.
Herefter SKAL bestyrelsen stille eksklusionen som et forslag til næstkommende
generalforsamling. Medlemmet har ret til at tale for sin sag ved personligt fremmøde, men
skal forlade salen under afstemning.

§ 4 Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og gælder for det efterfølgende
regnskabsår.
Kontingentet opkræves i januar måned med en frist på 1 ½ mdr.
Medlemmer, der er i restance, har ikke adgang til generalforsamlingen eller foreningens
Facebook side.

§5 Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling pr. mail med mindst 4 ugers varsel. Sammen
med indkaldelsen udsendes foreningens årsregnskab.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af referent
4. Konstatering af fremmøde med stemmeret og fuldmagter.
5. Formandens beretning
6. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fremlæggelse af budget for indeværende budgetperiode til godkendelse
9. Fastsættelse af kontingent for næste år
10. Valg
1. Bestyrelsesformand vælges i ulige år
2. Kasserer vælges i lige år
3. Ordinære medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2 årig periode. Såfremt

der er flere på valg, skal generalforsamlingen bestemme, om valget gælder
for 1 eller 2 år under hensyn til, at der skabes balance i bestyrelsen, således
at, ikke mere end halvdelen er på valg den følgende år.
4. 2 suppleanter vælges for en 1 årig periode
5. Valg af revisor og revisor suppleanter. Begge valg gældende for 1 år.
11. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Der kan stemmes
ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Alle personvalg skal foregå skriftligt.
Øvrige afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot én repræsentant kræver det.

§6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal
afholdes, når mindst 50% af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det
overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter,
at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Dagsorden skal udsendes med mindst
14 dages varsel.

§7 Bestyrelsen
Det tilstræbes, at bestyrelsen består af 4 – 6 personer. Formand og kasserer vælges direkte
på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan konstituere sig selv med næstformand og sekretær
m.fl.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsessuppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

§8 Regnskab og revision
Regnskabet følger kalenderåret.
Der føres regnskab over foreningens indtægter og udgifter, som skal være dokumenteret i
form af bilag.
Regnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Foreningens midler skal henstå på en foreningskonto i en bank, hvor kasseren har
eneprokura.

§9 Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i foreningen.
Der påhviler ikke foreningens bestyrelse/medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling og skal udtrykkeligt fremgå af
dagsordenen.
Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer.
Opnås der ikke den nødvendige tilslutning, skal forslaget sendes til urafstemning hos
medlemmerne. Ved urafstemning kræves kun et simpelt flertal for godkendelse.
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning umiddelbart efter den generalforsamling
de vedtages på.

§11 Opløsning af foreningen
Et forslag om opløsningen af foreningen skal fremsættes ved en generalforsamling, enten en
ordinær eller en ekstraordinær, og tydeligt fremgår af dagsordenen, som udsendes til
medlemmerne. Beslutning om foreningens opløsning kræver, at mindst 2/3 af de
stemmeberettigede medlemmer er for beslutningen. Opnås der ikke den nødvendige
tilslutning, skal forslaget derefter sendes til urafstemning hos medlemmerne. Ved
urafstemning kræves kun et simpelt flertal for godkendelse.
Ved opløsning tilfalder foreningens midler relevant forskning.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2015.
Ændret på den ordinære generalforsamling 4. februar 2017.
Ændret på den ordinære generalforsamling 29. august 2021.

