Vedtægter for Hjernesagens
kommunale Hjernesagsforening
Hjernesagen i:

Hjernesagens kommunale Hjernesagsforeninger
er tilsluttet Hjernesagen - Landsforeningen for
mennesker ramt af blodprop eller blødning i
hjernen.

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup.
Telefon 36 75 30 88
E-mail: admin@Hjernesagen.dk

§ 1. Formål
Stk. 1. Hjernesagen i kommune/erne:
___________________________________________
___________________________________________
arbejder for på lokalt plan at opfylde landsforeningens formål, dvs. at arbejde
for:





at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen
at sikre bedst mulig behandling til mennesker, der rammes af blodprop eller
blødning i hjernen
at sikre bedst mulig genoptræning og rehabilitering af hjerneskadede
at sikre bedst mulig støtte til hjerneskadede og deres pårørende.

Stk. 2.
Hjernesagens kommunale Hjernesagsforening forpligter sig til at overholde
landsvedtægten og at handle i overensstemmelse med denne.

§ 2. Medlemmer
Stk. 1.
Medlemmer er de, der har betalt kontingent til landsforeningen, og som er
bosat i den eller de kommuner, som Hjernesagsforeningen omfatter.
Stk. 1 A.
Ønsker et medlem at stille op til bestyrelsen i en anden kommunal Hjernesagsforening kan der søges dispensation hertil.
Ansøgning sendes til landsforeningens sekretariat. Ansøgning skal være
landsforeningen i hænde senest 6 uger inden afholdelse af generalforsamling.
Ved ekstraordinær generalforsamling dog senest 10 dage før dennes afholdelse.
Hovedbestyrelsen træffer beslutning om dispensation kan bevilges. Dispensationen er personlig og gives uden åremålsfastsættelse.
Stk. 2.
Et personligt medlemskab giver adgang til afgivelse af 1 stemme på generalforsamlingen.

Stk. 3.
Et husstandsmedlemskab giver automatisk adgang til afgivelse af 2 stemmer
på generalforsamlingen.
Stk. 4.
Et institutionsmedlemskab/virksomhedsmedlemskab giver adgang til afgivelse
af 1 stemme på generalforsamlingen.
Stk. 5.
Et støttemedlemskab giver mulighed for at støtte foreningens arbejde generelt. Et støttemedlemskab giver ikke adgang til at stemme på generalforsamlingen, og støttemedlemmer er ikke valgbare.

§ 3. Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er den kommunale Hjernesagsforenings øverste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts
måned.
Stk. 3.
Tid og sted fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 4.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 3 ugers
varsel ved brev eller ved annoncering i landsforeningens medlemsblad og
eventuelt ved dateret bekendtgørelse på landsforeningens hjemmeside.
Stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent og stemmetællere.
3) Bestyrelsens beretning til godkendelse.
4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5) Fremlæggelse af budget til orientering.
6) Behandling af indkomne forslag.

7)

I ulige år: Valg af formand og mindst et bestyrelsesmedlem for en 2-årig
periode.
8) I lige år: Valg af (næstformand), kasserer (og et eller flere bestyrelsesmedlemmer) for en 2-årig periode.
9) Valg af en eller flere suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode.
10) Valg af revisor.
11) Eventuelt.
Stk. 6.
Et medlem der ikke inden generalforsamlingen har betalt kontingent til landsforeningen er ikke valgbar og har ikke stemmeret.
Stk. 7.
Et medlem, der har en tillidspost i en anden almennyttig/almenvelgørende
forening på hjerneskadeområdet, kan ikke vælges til bestyrelsen i en lokal
Hjernesagsforening eller oppebære andre tillidsposter i Hjernesagen.
Stk. 8
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal blandt de
fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt udstedt til et
stemmeberettiget medlem. Udover sin/sine egen/egne stemme(r) kan et fremmødt medlem højst afgive én stemme ved fuldmagt.
Stk. 9.
Der føres referat over de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder
det påkrævet, eller dette forlanges skriftligt af mindst 1/3 af medlemmerne i
den kommunale Hjernesagsforening.
Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæring
er modtaget, og skal indvarsles senest 3 uger før afholdelsen.
Stk. 3.
Hovedbestyrelsen skal samtidig underrettes om afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling og om det/de forslag, der ønskes behandlet på
den ekstraordinære generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen
Stk. 1.
Den kommunale Hjernesagsforening ledes af en bestyrelse på mindst 3
personer, som vælges på generalforsamlingen. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer udgør et lige antal, er formandens stemme udslagsgivende
ved afstemninger i bestyrelsen. Det tilstræbes, at ramte og pårørende udgør
et flertal.
Stk. 2.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 3.
Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer Hjernesagsforeningens repræsentant/er til repræsentantskabsmødet.
Stk. 4.
Navne på bestyrelsesmedlemmer og den/de udpegede repræsentant/er skal
indsendes til landsforeningen senest den 15. april.
Stk. 5.
Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt, og i øvrigt når formanden eller
et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.
Stk. 6.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne,
herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Stk. 7.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Stk. 8.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Tegningsregel og hæftelse
Stk. 1.
Den kommunale Hjernesagsforening tegnes af formanden i forening med kassereren.
Stk. 2.

Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for de af Hjernesagsforeningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene
Hjernesagsforeningen hæfter med dens formue.

§ 7. Økonomi
Stk. 1.
Den kommunale Hjernesagsforenings regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2.
Den kommunale Hjernesagsforening skal fremsende revideret regnskab med
dirigentpåtegning om vedtagelse på generalforsamlingen til landsforeningen
senest den 15. april.
Stk. 3.
Den kommunale Hjernesagsforening må ikke opkræve kontingent, men kan
tage initiativ til lokal indsamling og ansøgning om lokale fondsmidler.
Stk. 4.
Den kommunale Hjernesagsforening kan ikke forpligte landsforeningen økonomisk eller på anden måde.

§ 8. Oprettelse af selvhjælpsgrupper og lignende.
Stk. 1.
Den kommunale Hjernesagsforening kan efter behov oprette selvhjælpsgrupper, pårørendegrupper og lignende.

§ 9. Regionalt samarbejdsorgan
Stk. 1.
I hver region kan der oprettes et samarbejdsorgan for de i regionen eksisterende kommunale Hjernesagsforeninger.
Stk. 2.
Bestyrelsen i den kommunale Hjernesagsforening kan udpege en repræsentant til det regionale samarbejdsorgan.
Stk. 3.
Et regionalt samarbejdsorgans opgave er at være inspirerende og rådgivende,
koordinerende og holdningspåvirkende inden for de områder, der har fælles

interesse for de i regionen eksisterende Hjernesagsforeninger.
Stk. 4.
Et regionalt samarbejdsorgan fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10. Eksklusion
Stk. 1.
Den kommunale Hjernesagsforenings bestyrelse kan indstille et medlem til
eksklusion, hvis man finder, at medlemmet har optrådt illoyalt overfor
Hjernesagen eller ved sin adfærd skader foreningens interesser. Indstilling
foretages som beskrevet i landsforeningens vedtægt § 12.
§ 11. – Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Ændring i ”Vedtægten for Hjernesagens kommunale Hjernesagsforening” kan
alene ske på et repræsentantskabsmøde i landsforeningen med det i
landsforeningens vedtægter hjemlede kvalificerede flertal. Forslag herom
følger reglerne i landsvedtægtens §§ 5 og 14.

§ 12. Etablering af ny Hjernesagsforening og opløsning af eksisterende Hjernesagsforening
Stk. 1.
Bestyrelsen for en kommunal Hjernesagsforening kan indstille til hovedbestyrelsen, at der stiftes en ny kommunal Hjernesagsforening inden for en eller
flere nærmere angivne kommuner.
Stk. 2.
Hovedbestyrelsen beslutter, om der skal oprettes en ny Hjernesagsforening jf.
landsvedtægtens § 6, stk. 3..
Stk. 3.
Når hovedbestyrelsen har besluttet at oprette en Hjernesagsforening, påhviler
det Hjernesagens administrative ledelse at indkalde til stiftende generalforsamling hurtigst muligt.
Stk. 4.
Bestyrelsen for en kommunal Hjernesagsforening kan efter godkendelse på
en generalforsamling indstille til hovedbestyrelsen, at Hjernesagsforeningen

nedlægges.
Stk. 5.
Hovedbestyrelsen kan beslutte at opløse en eksisterende kommunal
Hjernesagsforening, hvor der ikke er eller kan dannes en bestyrelse. Såfremt
den opløste kommunale Hjernesagsforening i forbindelse med opløsningen
optages i en eksisterende kommunal Hjernesagsforening, overføres eventuelle aktiver til denne forening. Såfremt foreningen ikke overgår til en anden
Hjernesagsforening, tilfalder eventuelle aktiver ved opløsningstidspunktet
landsforeningen.
Nærværende vedtægter er godkendt på repræsentantskabsmødet den 24.-25.
maj 2014.

