
VEDTÆGTER FOR FORENINGEN STOFSKIFTESUPPORT 
 
§ 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 
  
1.1     Foreningens navn er Stofskiftesupport og har hjemsted på den til enhver tid 

gældende adresse hos formanden. 
  
Stofskiftesupport arbejder for at forbedre vilkårene og livskvaliteten for 
stofskiftepatienter, samt for at varetage stofskiftepatienters interesser 
gennem formidling af viden og rådgivning.  
 
 

§ 2 MEDLEMSKAB 
   
2.1         Som medlemmer optages alle med interesse i sygdomme i 

skjoldbruskkirtlen, og personer der har eller har haft forstadie til sygdomme i 
skjoldbruskkirtlen.  
  

2.2 Alle med medlemskab har stemmeret. 
  

2.3 Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for kalenderåret og forfalder 
senest en måned efter generalforsamlingen. 
 

2.4 Udmeldelse finder sted skriftligt til bestyrelsen senest med 1 måneds varsel 
til regnskabsårets udgang. 
 

2.5 Som sponsormedlemmer, uden stemmeret, optages virksomheder og andre 
med kommerciel interesse for Stofskiftesupport 
 

2.6 Æresmedlemskab kan udnævnes af bestyrelsen til personer, der har ydet 
en ekstraordinær indsats for Stofskiftesupport. Et nyt æresmedlem skal 
meddeles på en generalforsamling. Æresmedlemmer har stemmeret og er 
kontingentfrie. 
 

2.7 Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion på en generalforsamling, 
såfremt medlemmet modarbejder foreningens formål og metoder. Hvis 
mindst 10 % af medlemmerne ønsker, at denne indstilling til eksklusion skal 
prøves, kan det ske ved flertalsvalg på en ekstraordinær generalforsamling. 
 
 

 § 3     FORENINGENS ORGANISATION 
   
3.1       Stofskiftesupport øverste myndighed er generalforsamlingen. 

 
3.2 Stofskiftesupport ledes af en bestyrelse som består af 4 medlemmer. De 

vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen, således at 
halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. 
Derudover vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. 
Suppleanterne indtræder i bestyrelsen efter antal opnåede stemmer. 
Genvalg kan finde sted  
 

 
 



 
§ 4 ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
   
4.1      Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af juni 

måned. Ordinær generalforsamling kan vælges at afholdes som online 
møde. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 
 

4.2 Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers 
varsel. Til den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde 
følgende punkter: 

  
        1.   
   

 Valg af dirigent og stemmetæller samt referent. 
 

        2. Formandens beretning 
  

        3.  Fremlæggelse af simpelt regnskab til godkendelse samt kommende års 
budget og fastlæggelse af kontingent for samme. 
 

        4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jfr. §3 stk.3.2 
  

        5. Valg af revisor, jfr. § stk. 3.3. 
 

        6. Indkomne forslag. 
 

        7.  Eventuelt. 
 

4.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange 
medlemmer, der er til stede. Generalforsamlingens beslutning træffes ved 
simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme. Udelukkende 
betalende medlemmer har stemmeret. 
  

4.6  Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt et af de tilstedeværende 
medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem kan 
kun medbringe én fuldmagt. 

    
 
§ 5 BESTYRELSE OG OPGAVER 
   
5.1    Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og 

vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand, kasserer og 
kommunikationsansvarlig. 
 
Bestyrelsen kan midlertidigt fungere med minimum 3 
bestyrelsesmedlemmer. Forøgelse igen sker ved beslutning på den 
ordinære generalforsamling, på en ekstraordinær generalforsamling eller 
ved enstemmighed i den til enhver tid siddende bestyrelse, hvilken 
beslutning i så fald skal godkendes på den førstkommende afholdte 
ordinære generalforsamling.  

 



5.2       Den kommunikationsansvarlige udtaler sig altid i overensstemmelse med 
Stofskiftesupports interesser.  
  

5.3 Bestyrelsen afholder mindst to møder årligt. Formanden indkalder skriftligt 
med angivelse af dagsorden til mødet med mindst 14 dages varsel. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt mindst 3 medlemmer er til stede 
  

5.4 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
 

 § 6 TEGNINGSRET 
  
6.1      Stofskiftesupport tegnes af foreningens formand.  

  
  
 § 7 REGNSKABSÅR OG REGNSKAB 
  
7.1       Stofskiftesupports regnskabsår er kalenderåret. 

  
7.2 Kassereren er ansvarlig for budget og regnskab. 

  
7.3 Det simple regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling. 

 
  
§ 8 KONTINGENT 
   
8.1        Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen, efter at budgettet 

for indeværende år er godkendt.  
 

8.2 Kontingentet forfalder ved påkrav.  
Ved kontingentrestance ud over tre måneder, kan medlemskab slettes, og 
det kan kun genoptages mod betaling af restancen. Restance kan sendes til 
inkasso. 
 

   
§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
   
9.1        
  

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal enten 
indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 10 % af medlemmerne skriftlig 
forlanger det. Indkaldelsen skal ske senest tre uger efter bestyrelsen har 
besluttet en ekstraordinær generalforsamling eller modtaget skriftlig 
anmodning herom. Generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter 
indkaldelsen. 

   
 
§ 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER 
  
10.1     Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 

2/3 majoritet af de fremmødte til generalforsamlingen. Hvis forslaget får 
flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal 
forslaget genfremsættes på en ny ekstraordinær generalforsamling, tidligst 



2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne ekstraordinære 
generalforsamling kan forslaget vedtages ved almindelig stemmeflertal. 
  

 
§ 11 OPLØSNING 
  
11.1    Stofskiftesupport kan opløses, hvis et forslag herom er fremsat, behandlet 

og vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Opløsningen 
kan ske ved at 3/4 af de fremmødte medlemmer på begge 
generalforsamlinger stemmer for opløsning 
  

11.2 I tilfælde af Stofskiftesupports opløsning skal alle overskydende aktiver gå til 
en forskningsfond. 

 

 
 


