
Vedtægter for 
Patient- og støtteforeningen Kræfter til Kræft 

 
 
§1 FORENINGENS NAVN 
 Foreningens navn er ”Patient- og støtteforeningen Kræfter til Kræft”. 
 Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 
 Foreningens værneting er Aarhus. 
 
§2 FORENINGENS FORMÅL  
 Foreningens formål er at forbedre kræftpatienters og pårørendes forhold,  

hvor der måtte være behov. 
Herunder at 
- højne informationsniveauet til patienter og pårørende, så der opnås 
  størst mulig viden om behandlingsforløb, patientens rettigheder m.v. 
- arbejde for ansættelse af psykologer, der kan rådgive såvel patienter som 
  behandlere 
- forbedre de fysiske rammer for patienterne 
- have kontakt til offentlige myndigheder 
- være åben for problemer og nye ideer 
- afholde medlemsmøde m/foredrag og underholdning, herunder 
   julearrangementer, udflugter o.lign. 

 
§3 MEDLEMSKAB  

Enhver person, som er fyldt 18 år, kan blive medlem af foreningen og 
har som medlem stemmeret på generalforsamlingen. 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
Valgbar til bestyrelsen er enhver stemmeberettiget person. 

 
§4 KONTINGENT  
 Kontingentet fastsættes hvert år for det følgende år på generalforsamlingen. 
 Kontingentet betales pr. giro ved indmeldelsen. 
 Erhvervsvirksomheder, foreninger m.v. kan optages som støttemedlemmer 
 på vilkår, som fastsættes af bestyrelsen. 
 
§5 BESTYRELSE 

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, vælger af sin  
midte en bestyrelse på 7 medlemmer til at lede foreningen. 
Valg af bestyrelse, der skal foregå ved skriftlig afstemning, gælder for 2 år 
ad gangen, idet 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 i ulige år. 
Genvalg kan foretages. 
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og  
kasserer. 
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og kan nedsætte 
arbejdsgrupper. 
Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer 
finder det nødvendigt. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt til 
indvarslet møde. 

  



Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed 
er formandens stemme afgørende. 
Over det på bestyrelsesmøder passerede føres en protokol, som skal 

 underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 Bestyrelsen repræsenterer foreningen i enhver henseende. 
 
§6 REGNSKAB OG REVISION 
 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 
 Det årlige regnskab skal revideres af de på generalforsamlingen 
 valgte revisorer og forelægges generalforsamlingen, som kan godkende 
 eller forkaste det. 
 
§7 TEGNING – HÆFTELSE 
 Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, 
 hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 
 Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at 

modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til 
enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens 
medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

 
§8 GENERALFORSAMLING 
 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem 1. februar og 
 31. marts. Bekendtgørelse finder sted med mindst 30 dages varsel 
 enten i foreningens medlemsblad eller i en af foreningen udsendt 
 meddelelse til medlemmerne. 
 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter. 
 
 1.  Valg af dirigent 

2.  Bestyrelsens beretning 
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4.  Fremlæggelse af evt. budget for det kommende 
      regnskabsår og fastsættelse af kontingent 
5.   Indkomne forslag 
6.   Arbejdsprogram for det nye år 
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
       til bestyrelsen 
8.   Valg af 2 revisorer / 1 statsautoriseret revisor 
9.   Eventuelt 
 
Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt 
stemmeflertal. 
Alle forslag til behandling på generalforsamling skal være 
indsendt skriftligt til bestyrelsesformanden senest 6 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes 
antal.  

  



§9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når flertallet af 

bestyrelsen eller mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt 
eller med underskrift og angivelse af dagsorden fremsætter ønske 
herom til bestyrelsesformanden. 
Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som 
ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden. Den 
afholdes senest 6 uger efter, at formanden har modtaget behørig 
henvendelse herom.  

 
§10 ÆNDRING AF VEDTÆGTER 
 Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet 
 af de afgivne stemmer.  

  
§11 OPLØSNING AF FORENINGEN 
 Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige 
 af foreningens medlemmer. 
 Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan 
 bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til ny generalforsamling, 
 hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. 
 Fremkommer der ved opløsningen af foreningen et overskud, skal dette 

gives til afdelinger for kræftramte børn i Århus Amt. 
 
Således revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 1999. 
 
(Efter vedtægter på den stiftende generalforsamling den 28. april 1986, som er 
revideret den 23. marts 1993.) 
 

       
  
 
 
 


