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§ 1. Navn og hjemsted 
 
Stk. 1.  
Foreningens navn er Hjernesagen, Landsforeningen for mennesker ramt af 
blodprop eller blødning i hjernen. Hjernesagen er en privat almennyttig landsdæk-
kende forening. 
 
Stk. 2.  
Hjernesagens hjemsted er landssekretariatets adresse. 
 
Stk. 3.  
Hjernesagen er stiftet i januar 1994. 
 
 
§ 2. Formål 
 
Stk. 1. 
Landsforeningens formål er 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. 

 
 
§ 3. Medlemskab 
 
Stk. 1.  
Som medlem kan optages personer ramt af blodprop eller blødning i hjernen eller 
andre former for erhvervet hjerneskade, deres pårørende og andre interesserede. 
Herudover kan institutioner, virksomheder, organisationer og foreninger optages 
som medlemmer. 
 
Stk. 2.  
Hjernesagen har følgende typer medlemskab: 
 enkeltmedlemskab 
 husstandsmedlemskab 
 institutionsmedlemskab 
 støttemedlemskab. 
 
Stk. 3.  
Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent til landsforeningen. Såfremt man 
ikke betaler sit kontingent eller hvis man melder sig ud af landsforeningen, anses 
man for udtrådt af landsforeningen. 
 
Stk. 4.  
Kontingentets størrelse fastsættes én gang årligt af repræsentantskabet. 
 



3 
 

Stk. 5.  
Som valgt til Hjernesagens hovedbestyrelse eller andre udvalg og netværk nedsat 
af foreningen, giver du, ved modtagelse af valg, samtykke til, at Hjernesagen kan 
benytte relevante personoplysninger til relevante foreningsaktiviteter. 
 
 
§ 4. Landsforeningens opbygning 
 
Stk. 1.  
Landsforeningen består af et repræsentantskab, en hovedbestyrelse, en direktion og 
et antal kommunale Hjernesagsforeninger. 
 
Stk. 2.  
Det skal tilstræbes, at et flertal af medlemmerne i repræsentantskabet og i 
hovedbestyrelsen er ramte og pårørende. 
 
Stk. 3.  
Landsforeningens formand vælges af repræsentantskabet. Landsformanden er tillige 
formand for hovedbestyrelsen. 
 
 
§ 5. Repræsentantskabet  
 
Stk. 1.  
Landsforeningens øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræ-
sentanter fra de kommunale Hjernesagsforeninger samt hovedbestyrelsens 
medlemmer, herunder landsformanden. 
 
Stk. 2.  
Hver kommunal Hjernesagsforening har ret til at lade sig repræsentere på 
repræsentantskabsmøder af 1 repræsentant, jf. dog stk. 3, der udpeges af den 
kommunale Hjernesagsforenings bestyrelse.  
 
Stk. 3.  
Hvis en kommunal Hjernesagsforening har 201-400 medlemmer, kan den udpege i 
alt 2 repræsentanter til at repræsentere den kommunale Hjernesagsforening på 
repræsentantskabsmøder. Hvis en kommunal Hjernesagsforening har mere end 400 
medlemmer, kan den udpege i alt 3 repræsentanter til at repræsentere den 
kommunale Hjernesagsforening på repræsentantskabsmøder. Medlemsberegningen 
sker på baggrund af medlemstallet pr. 1. januar i året for det ordinære eller 
ekstraordinære repræsentantskabsmødes afholdelse. 
 
Stk. 4.  
De til enhver tid værende interne medlemmer af hovedbestyrelsen, jf. § 7, stk. 1, er 
faste deltagere ved ethvert repræsentantskabsmøde, jf. stk. 1. Ved opgørelsen af 
antallet af en kommunal Hjernesagsforenings repræsentanter på et givent 
repræsentantskabsmøde skal de interne medlemmer af hovedbestyrelsen, som før 
valget til hovedbestyrelsen var udpeget som repræsentant for den pågældende 
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kommunale Hjernesagsforening, derfor ikke medregnes. 
 
Stk. 5 
Repræsentantskabet afholder ordinært møde hvert år i maj eller juni måned. 
Indkaldelse sker ved brev eller ved bekendtgørelse i landsforeningens blad, og 
eventuelt ved dateret bekendtgørelse på foreningens hjemmeside senest 6 uger før 
mødets afholdelse. 
 
Dagsordenen skal indeholde: 
1) Godkendelse af den forud for repræsentantskabsmødet fremsendte 

forretningsorden. 
2) Valg af dirigent og stemmetællere. 
3) Hovedbestyrelsens beretning om årets virksomhed til godkendelse. 
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår til 

godkendelse. 
5) Godkendelse af handlingsplan for den kommende periode. 
6) Fremlæggelse af hovedbestyrelsens budget til orientering. 
7) Forslag til kontingenter for det kommende regnskabsår til godkendelse. 
8) Indkomne forslag. 
9) I ulige år valg af op til 3 interne medlemmer og op til 1 eksternt medlem til 

hovedbestyrelsen, herunder næstformanden. Hvis næstformanden vælges som 
internt medlem, reduceres antallet af interne medlemmer, som kan vælges, med 
1. Hvis næstformanden vælges som eksternt medlem, vælges ingen yderligere 
eksterne medlemmer.  

10) I lige år valg af op til 2 interne medlemmer og (fra og med år 2022) op til 3 
eksterne medlemmer til hovedbestyrelsen, herunder landsformanden. Hvis 
landsformanden vælges som internt medlem, reduceres antallet af interne 
medlemmer, som kan vælges, med 1. Hvis landsformanden vælges som 
eksternt medlem, eller hvis den siddende næstformand er valgt som eksternt 
medlem, reduceres antallet af eksterne medlemmer, som kan vælges, med 1. 
Hvis landsformanden vælges som eksternt medlem, og den siddende 
næstformand også er valgt som eksternt medlem, reduceres antallet af eksterne 
medlemmer, som kan vælges, med 2. 

11) Valg af 1. og 2. suppleant til hovedbestyrelsen for en 1-årig periode. 
12) Valg af statsautoriseret revisor. 
13) Eventuelt. 
 
Stk. 6.  
Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved simpelt flertal blandt de 
fremmødte repræsentanter. Der kan stemmes ved skriftlig og dateret fuldmagt. Kun 
medlemmer af repræsentantskabet kan agere som fuldmægtig. Udover sin egen 
stemme kan en repræsentant højst afgive én stemme ved fuldmagt. 
 
Stk. 7.  
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være landsforenin-
gen i hænde senest 4 uger før mødet. 
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Stk. 8.  
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når mindst en tredjedel af de til 
enhver tid eksisterende kommunale Hjernesagsforeninger skriftligt forlanger det, 
eller hvis et flertal på mindst 6 hovedbestyrelsesmedlemmer ønsker det.  
 
Stk. 9.  
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 6 uger efter begæring 
er modtaget i landsforeningen, og skal varsles senest 3 uger før afholdelsen. 
 
Stk. 10.  
Der føres protokollat over de på repræsentantskabsmødet trufne beslutninger. 
 
 
§ 6. Kommunale Hjernesagsforeninger og regionale samarbejdsorganer  
 
Stk. 1.  
En kommunal Hjernesagsforening omfatter de medlemmer af Hjernesagen, der er 
bosat i den eller de kommuner Hjernesagsforeningen omfatter.  
 
Stk. 2.  
En kommunal Hjernesagsforening kan kun oprettes inden for eksisterende kom-
munegrænser.  
 
Stk. 3.  
Der kan i hver region oprettes et samarbejdsorgan for de i regionen eksisterende 
kommunale Hjernesagsforeninger. 
 
Stk. 4.  
Hovedbestyrelsen kan på eget initiativ eller efter indstilling fra en kommunal 
Hjernesagsforening oprette en ny eller nedlægge en eksisterende kommunal 
Hjernesagsforening.  
 
Stk. 5.  
I forbindelse med nedlæggelse af en eksisterende kommunal Hjernesagsforening 
overføres den nedlagte Hjernesagsforenings tilbageværende kassebeholdning til 
landsforeningen. Hovedbestyrelsen skal, efter forhandling med de kommunale 
Hjernesagsforeninger i det pågældende område, træffe beslutning om, til hvilken 
kommunal Hjernesagsforening medlemmerne af den nedlagte Hjernesagsforening 
skal overflyttes. Landsforeningen overfører herefter et beløb til den modtagende 
kommunale Hjernesagsforening. Beløbet skal som udgangspunkt svare til den 
nedlagte Hjernesagsforenings kontingentandel i det kalenderår, hvor beslutningen 
om nedlæggelse blev vedtaget, og skal som udgangspunkt maksimalt udgøre kr. 

30.000. Et eventuelt overskydende beløb tilfalder landsforeningen. Såfremt 
medlemmerne af den nedlagte Hjernesagsforening ikke overflyttes til en anden 
Hjernesagsforening, tilfalder den nedlagte Hjernesagsforenings aktiver endeligt 
landsforeningen. 
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§ 7. Landsforeningens hovedbestyrelse 
 
Stk. 1.  
Repræsentantskabet vælger en hovedbestyrelse på op til 8 medlemmer, herunder 
landsformand og næstformand, til at varetage den overordnede og strategiske 
ledelse af landsforeningen. Hovedbestyrelsen skal til enhver tid bestå af op til 5 
medlemmer, som vælges blandt repræsentantskabets medlemmer ("interne 
medlemmer"), og op til 3 medlemmer, som vælges blandt personer, som ikke er 
medlem af repræsentantskabet ("eksterne medlemmer").  
 
Stk. 2.  
I ulige år vælges op til 3 interne medlemmer og op til 1 eksternt medlem til 
hovedbestyrelsen, herunder næstformanden. Næstformanden vælges direkte af 
repræsentantskabet som internt medlem eller som eksternt medlem. Hvis 
næstformanden vælges som internt medlem, reduceres antallet af interne 
medlemmer, som kan vælges, med 1. Hvis næstformanden vælges som eksternt 
medlem, vælges ingen yderligere eksterne medlemmer. De kommunale 
Hjernesagsforeninger indstiller op til 3 kandidater til posterne som internt medlem og 
næstformand. Den siddende hovedbestyrelse indstiller op til 1 kandidat til posten 
som eksternt medlem og næstformand. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde 
sted. 
 
Stk. 3. 
I lige år vælges op til 2 interne medlemmer og (fra og med år 2022) op til 3 eksterne 
medlemmer til hovedbestyrelsen, herunder landsformanden. Landsformanden 
vælges direkte af repræsentantskabet som internt medlem eller som eksternt 
medlem. Hvis landsformanden vælges som internt medlem, reduceres antallet af 
interne medlemmer, som kan vælges, med 1. Hvis landsformanden vælges som 
eksternt medlem, eller hvis den siddende næstformand er valgt som eksternt 
medlem, reduceres antallet af eksterne medlemmer, som kan vælges, med 1. Hvis 
landsformanden vælges som eksternt medlem, og den siddende næstformand også 
er valgt som eksternt medlem, reduceres antallet af eksterne medlemmer, som kan 
vælges, med 2. De kommunale Hjernesagsforeninger indstiller op til 2 kandidater til 
posterne som internt medlem og landsformand. Den siddende hovedbestyrelse 
indstiller op til 3 kandidater til posterne som eksternt medlem og landsformand. 
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 4. 
På hvert repræsentantskabsmøde vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant for de 
interne medlemmer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  
 
Stk. 5.  
Hovedbestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt. Hovedbestyrelsesmøder 
kan afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette 
er foreneligt med udførelsen af hovedbestyrelsens hverv. Et medlem af 
hovedbestyrelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.  
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Stk. 6.  
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens 
medlemmer, herunder landsformanden eller næstformanden, er repræsenteret. 
 
Stk. 7.  
Hovedbestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet beslutninger om køb 
og salg af fast ejendom dog kræver enighed blandt samtlige hovedbestyrelsens 
medlemmer. 
 
Stk. 8.  
Ved stemmelighed i hovedbestyrelsen er landsformandens eller i dennes fravær 
næstformandens stemme afgørende.   
 
Stk. 9.  
Ved fravær, der strækker sig ud over 3 måneder, indkaldes 1. suppleanten eller, ved 
dennes forfald eller ved flere medlemmers samtidige fravær, 2. suppleanten. Et 
bestyrelsesmedlem, der udebliver fra tre hovedbestyrelsesmøder uden afbud anses 
for udtrådt af hovedbestyrelsen, og 1. suppleanten eller, ved dennes forfald eller ved 
flere medlemmers samtidige udtræden, 2. suppleanten, indtræder i stedet 
automatisk som medlem af hovedbestyrelsen.  
 
Stk. 10.  
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
 
§ 8. Stående udvalg 
 
Stk. 1.  
Hovedbestyrelsen kan nedsætte stående udvalg, hvis opgave er at rådgive og 
inspirere hovedbestyrelsen inden for de respektive fagområder. I alle stående udvalg 
skal hovedbestyrelsen være repræsenteret ved et hovedbestyrelsesmedlem og/eller 
ved landsforeningens direktør. 
 
Stk. 2.  
Hovedbestyrelsen kan ligeledes nedsætte midlertidige udvalg. 
 
 
§ 9. Regnskab og revision 
 
Stk. 1.  
Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret. Det påhviler hovedbestyrelsen efter 
udløbet af hvert kalenderår at aflægge et driftsregnskab over det forløbne år med 
status pr. 31. december. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. 
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§ 10. Hæftelse 
 
Stk. 1.  
Hverken foreningens medlemmer eller medlemmer af repræsentantskab eller hoved-
bestyrelse hæfter personligt for de af landsforeningen indgåede forpligtelser, for 
hvilke alene landsforeningen hæfter med dens formue. 
 
 
§ 11. Direktion 
 
Stk. 1.  
Hovedbestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af landsforeningens daglige 
ledelse.  
 
Stk. 2.  
Hovedbestyrelsen fastsætter direktørens ansvar og beføjelser. 
 
 
§ 12. Eksklusion 
 
Stk. 1.  
Et medlem, der optræder illoyalt over for Hjernesagen eller ved sin adfærd skader 
foreningens interesser, kan ekskluderes fra medlemskab ved beslutning i hoved-
bestyrelsen. Behandling af en eksklusion kan ske på hovedbestyrelsens eget initiativ 
eller efter indstilling fra bestyrelsen i en kommunal Hjernesagsforening. I begge til-
fælde skal minimum 5 medlemmer af hovedbestyrelsen stemme for eksklusion.  
 
Stk. 2.  
Inden hovedbestyrelsen behandler sagen, skal der foreligge en begrundet indstilling 
om eksklusion. Denne indstilling skal inden behandlingen i hovedbestyrelsen fore-
lægges det pågældende medlem, som skal have mulighed for at fremlægge sine 
synspunkter for hovedbestyrelsen sammen med en bisidder. 
 
 
§ 13. Tegningsret 
 
Stk. 1.  
Landsforeningen tegnes af: 
 landsformanden i forening med direktøren eller af 
 næstformanden i forening med direktøren eller af 
 5 medlemmer af hovedbestyrelsen i forening. 
 
§ 14. Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1.  
Beslutning om ændring af ”Hjernesagens landsvedtægt” eller ”Vedtægten for de 
kommunale Hjernesagsforeninger” er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af 
de stemmer, som er repræsenteret på repræsentantskabsmødet. 
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§ 15. Opløsning 
 
Stk. 1.  
Beslutning om landsforeningens opløsning er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 
3/4 af de stemmer, som er repræsenteret på repræsentantskabsmødet. 
 
Stk. 2.  
Samtidig træffes der beslutning om anvendelse af landsforeningens midler til 
fremme af landsforeningens formål eller dermed beslægtede almennyttige formål. Et 
likviditetsprovenu eller overskud skal ved opløsning tilfalde en anden forening m.v., 
som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land.  
 
Nærværende vedtægter er godkendt på landsforeningens ordinære 
repræsentantskabsmøde den 11. september 2021 

 


