STANDARDVEDTÆGT

VEDTÆGTER
FOR
RØDOVRE AFDELING
I
LUNGEFORENINGEN

1.

NAVN

1.1

Afdelingens navn er: Rødovre Afdeling i Lungeforeningen.

1.2

Afdelingen er en integreret del af Lungeforeningens organisation og som sådan ikke en selvstændig juridisk enhed.

1.3

Afdelingens vedtægter og aktiviteter må ikke være stridende med Lungeforeningens vedtægter og
formål og skal godkendes af Lungeforeningen.

2.

FORMÅL

2.1

Afdelingens formål er inden for rammerne af Lungeforeningens formål og i Rødovre kommune at:





Udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdommene gennem oplysninger om årsager og
behandling
Støtte, de som har lunge- og luftvejssygdomme og varetage interesser for alle med lungeog luftvejssygdomme
Forebygge at lunger og luftveje bliver syge
Øge befolkningens og myndighedernes engagement i og støtte til arbejdet for mennesker
med lunge- og luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og luftvejssygdomme

3.

MEDLEMMER

3.1

Medlemmer af Lungeforeningen, som bor i det område, lokalafdelingen dækker, er medlem af lokalafdelingen.

4.

GENERALFORSAMLING

4.1

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.

4.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

4.3

I generalforsamlingen deltager med stemmeret bestyrelsen og afdelingens medlemmer.

4.4

Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved brev eller e-mail til afdelingens medlemmer eller ved
opslag i Lungenyt, på www.lunge.dk eller på lokalafdelingens eventuelle egne FaceBook-side med
mindst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke sager der skal behandles på generalforsamlingen.
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4.5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget til orientering
4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt

4.9

De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne
foreskriver andet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

4.10

Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

5.

BESTYRELSE

5.1

Bestyrelsen sammensættes som følger:

5.1.1

5-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for to år. Ved den første generalforsamling vælges
tre af medlemmerne for et år og to-fire for to år.

5.1.2

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

5.1.3

På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig
med en formand og eventuelt en næstformand og kasserer.

5.1.4

Bestyrelsen suppleres med én repræsentant fra en evt. Støtteforening.

6.

BESTYRELSENS VIRKSOMHED

6.1

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal
indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter begæring herom.

6.2

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i
mødet.
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6.3

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse
vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

6.4

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af formanden og
et andet medlem af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger,
har ret til at få sin mening indført i referatet.

6.5

Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

6.6

Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6.7

Afdelingen tegnes af formand eller næsteforman i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen i
forening eller hele bestyrelsen.

6.8

Lokalbestyrelsen arbejder frivilligt og modtager derfor ikke honorar for sit hverv.

7.

AKTIVITETSTILSKUD

7.1

Lokalafdelingens arbejde finansernes af kommunale og andre tilskud, fx fra en evt. Støtteforening,
samt nærmere fastlagte tilskud fra Lungeforeningen til lokalafdelingens aktiviteter.

7.1.1

Inden udgangen af hvert års oktober måned udarbejder lokalafdelingen et forslag til budget for
det kommende kalenderår for anvendelsen af de søgte midler, hvorefter Lungeforeningen
behandler anmodningen om støtte.

7.1.2

Tilskud fra Lungeforeningen udbetales efter aftale med Lungeforeningens sekretariat og på
baggrund af bevilgede midler til aftalte aktivitetsudgifter og fremsendelse af originalbilag, i
henhold til proces beskrevet i Håndbog for frivillige i Lungeforeningen.

8.

OPLØSNING

8.1

Vedtages det at opløse lokalafdelingen, overgår alle midler, referater, materialer mv. til
Lungeforeningen.

Således vedtaget af Lungeforeningens bestyrelse den 30. oktober 2015.
Som formand:
_________________
Johannes Flensted-Jensen
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