Østerbro, maj 2019

Kære medlem
Vi har den glæde at invitere dig til Lungeforeningens generalforsamling 2019
tirsdag 18. juni 2019, kl. 14.00 – ca. 15.30 i Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C.
Indkaldelsen sker i henhold til foreningens vedtægter § 5. Undervejs serverer vi kaffe og kage.
Dagsorden for generalforsamlingen 2019 for medlemmer i henhold til vedtægterne § 5, stk. 8:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.	Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse v. revisor Christian Dalmose Pedersen, Deloitte
(Årsregnskab 2018, herunder ledelsesberetningen er senest 28. maj 2019 at finde på
www.lunge.dk/aarsregnskaber)
4.	Forelæggelse af forslag om at ændre vedtægterne
Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægterne, primært for at modernisere
vedtægterne og gøre dem mere tidssvarende til foreningens behov, jf. bagsiden af dette brev.
5.	Kontingent for det følgende år til godkendelse
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser.
6.

Valg af tre medlemmer til foreningens bestyrelse

7.	Valg af statsautoriseret revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, repræsenteret af statsaut. revisor Christian Dalmose Pedersen.
8.

Eventuelt

Du kan brevstemme til valg af medlemmer til bestyrelsen, hvis du er forhindret i at deltage i mødet.
Alle andre punkter kræver fremmøde. På www.lunge.dk/gf finder du senest 21. maj 2019 information
om de kandidater, der stiller op, og hvordan du stemmer.
Lungeforeningen har igen i år valgt at sætte tid af til Lungeforeningens mange frivillige lokalformænd
og talspersoner for de landsdækkende netværk efter generalforsamlingen.
Velkommen til generalforsamling 2019 – vi ser frem til at møde dig!
Venlig hilsen

Bestyrelsesformand
Lone Christiansen
Lungeforeningen
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Direktør
Anne Brandt

Lungeforeningen

På www.lunge.dk/gf finder du praktiske
oplysninger om dagen og valget, og
hvordan du stemmer
Tilmeld dig på www.lunge.dk/gf senest tirsdag
11. juni 2019. Hvis du tilmelder dig efter 11. juni,
kan du ifølge vedtægternes § 5 ikke deltage i
generalforsamlingen. Har du ingen adgang til internet,
kan du ringe og tilmelde dig på tlf. 38 74 55 44.

T +45 38 74 55 44
www.facebook.com/lungeforeningen

Forslag til vedtægtsændringer (alle andre paragraffer i vedtægterne foreslås uændret – paragrafnumre konsekvensrettes):
Du kan printe forslaget til ændringer i større skrift på www.lunge.dk/gf
Nuværende vedtægter for Lungeforeningen
(understreget og rødt skrift udgår)

Nye vedtægter for Lungeforeningen
(kursiv, fed og blå skrift tilføjes)

Forklaring på ændringsforslag

2. FORMÅL
2.1 Lungeforeningens formål er 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 lunge- og luftvejssygdomme.
• Forebygge at lunger og luftveje bliver syge.
• Yde støtte til forskning, udvikling og uddannelse.
• Indrette og drive rekreationshjem.
• Fremme internationalt samarbejde.
• Øge befolkningens og myndighedernes engagement
i og støtte til arbejdet for mennesker med lungeog luftvejssygdomme og forebyggelse af lungeog luftvejssygdomme.

2. FORMÅL
2.1 Lungeforeningens formål er 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 lunge- og luftvejssygdomme.
• Forebygge at lunger og luftveje bliver syge.
• Forestå eller støtte uddannelse, udvikling og forskning.
• Fremme internationalt samarbejde.
• Øge befolkningens og myndighedernes engagement
i og støtte til arbejdet for mennesker med lungeog luftvejssygdomme og forebyggelse af lunge- og
luftvejssygdomme.

I lyset af det store antal lungepatienter Lungeforeningen
skal hjælpe med oplysning, patientstøtte og forskning har
bestyrelsen undersøgt behovet for at indrette og drive
rekreationshjem. Det har vist sig urentabelt at indrette og
drive rekreationshjem. Bestyrelsen har således arbejdet
for og lykkedes med at sælge Lungeforeningens to institutioner, Boserup Minde i Glamsbjerg og Kystsanatoriet i
Hjerting i 2018, hvorfor formålet om at indrette og drive
rekreationshjem udgår.

2.2 Formålet søges opnået gennem blandt andet:
• Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med
udgangspunkt i videndeling og engagerende oplevelser
i et socialt samvær.
• Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed.
• Kommunikation med medlemmerne, herunder en
hjemmeside, der tjener til information og som debatforum samt inspiration for medlemmerne og øvrige
interessenter.
• At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med
henblik på at skabe øget fokus på lunger og luftveje.
• Støtte til forskning og udvikling af forebyggelse,
behandling og rehabilitering.
• Udvikle netværk for personer med lungeog luftvejssygdomme og deres pårørende.

2.2 Formålet søges opnået gennem blandt andet:
• Et aktivt foreningsliv, lokalt og på landsplan med
udgangspunkt i videndeling og engagerende oplevelser
i et socialt samvær.
• Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed.
• Kommunikation med medlemmerne, herunder en
hjemmeside, der tjener til information og som
debatforum samt inspiration for medlemmerne
og øvrige interessenter.
• At påvirke myndigheder og øvrige interessenter med
henblik på at skabe øget fokus på lunger og luftveje.
• Virke for forskning og udvikling af forebyggelse,
behandling og rehabilitering.
• Udvikle netværk for personer med lunge- og
luftvejssygdomme og deres pårørende.

Lungeforeningen har meget fokus på forskning og
ønsker at fremme mulighederne for mere forskning på
lungeområdet. Med formuleringen understreges det, at
Lungeforeningen ikke kun vil støtte forskning, men direkte
arbejde for at få mere forskning på lungeområdet.

5. GENERALFORSAMLING
5.5 I forbindelse med valg af medlemmer til bestyrelsen
vil medlemmerne også kunne vælge at afgive brevstemme
elektronisk eller med almindelig post.

Punket udgår.

Håndteringen af brevstemmer kræver mange ressourcer
og investering i it-setup for at sikre anonymitet, som kun
et meget begrænset antal medlemmer benytter sig af. I
2014, hvor seneste kampvalg fandt sted, benyttede 66
medlemmer sig af tilbuddet. Ifølge en medlemsanalyse
i 2018 er stemmeret lavt prioriteret blandt Lungeforeningens medlemmer. Bestyrelsen foreslår at nedlægge
muligheden for at brevstemme, indtil det er muligt at
tilbyde et brugervenligt og mindre ressourcetungt alternativ, som samtidig kunne tage højde for at åbne for aktiv
deltagelse i generalforsamlingen (fx via live streaming)
uden fysisk tilstedeværelse.

5. GENERALFORSAMLING
5.9 De på generalforsamlingen behandlede anliggender
afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne
foreskriver andet. Hvert medlem har en stemme.
Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse, bortset fra valg til bestyrelsen, jf. pkt. 5.5.

5. GENERALFORSAMLING
Punktet konsekvensrettes jf. ændring af pkt. 5.5
5.8 De på generalforsamlingen behandlede anliggender
afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne
foreskriver andet. Hvert medlem har en stemme.
Medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, kan repræsentere ét andet medlem i henhold til skriftlig fuldmagt.

Jf. ovenstående vil det betyde konsekvensrettelse.

6. BESTYRELSE
6.1.2 2 medlemmer udpeges af Dansk Lungemedicinsk
Selskab for 2 år.

6. BESTYRELSE
6.1.2 2 medlemmer udpeges af Dansk Lungemedicinsk
Selskab for 2 år. Det ene medlem skal repræsentere
Foreningen af Yngre Lungemedicinere.

Bestyrelsen foreslår, at en af de to udpegede læger fra
Dansk Lungemedicinsk Selskab repræsenterer den yngre
gruppe af læger for at sikre større bredde i den faglige
repræsentation.

7. BESTYRELSENS VIRKSOMHED
7.1.2 Bestyrelsen nedsætter på det første bestyrelsesmøde
efter den ordinære generalforsamling et forretningsudvalg
bestående af bestyrelsens formand og næstformand og
yderligere 1 medlem med komplementære kompetencer,
der til enhver tid svarer til foreningens behov.

7. BESTYRELSENS VIRKSOMHED
7.1.2 Bestyrelsen vælger på det første bestyrelsesmøde
efter den ordinære generalforsamling en formand og
en næstformand.

Bestyrelsen foreslår at nedlægge forretningsudvalget for
at forenkle og effektivisere arbejdsgange. Formandskabet
vil i højere grad fungere som mødeforberedende til bestyrelsesmøder og fortsat understøtte den demokratiske
beslutningsproces.

8. FORRETNINGSUDVALGET
8.1 Forretningsudvalget forestår sammen med direktionen
ledelsen af Lungeforeningen, således at forretningsudvalget varetager den overordnede ledelse, medens
direktionen varetager den daglige ledelse.
8.2 Forretningsudvalget leder foreningen inden for den
af bestyrelsen fastlagte strategi og de af bestyrelsen
fastlagte retningslinjer.
8.3 Forretningsudvalget forestår udarbejdelsen af
beslutningsoplæg og politikker til bestyrelsen.

Punktet udgår.

Konsekvensrettelse ift. ovenstående.

10. ÅRSRAPPORT
10.2 Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb
udarbejder bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse
med lovgivningens og vedtægternes regler herom en
årsrapport bestående af en ledelsesberetning, et årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter.

Paragrafnummeret konsekvensrettes jf. ændring af pkt. 8.
9. ÅRSRAPPORT
9.2 Inden 5 måneder efter hvert regnskabsårs udløb
udarbejder bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse
med lovgivningens og vedtægternes regler herom en
årsrapport bestående af en ledelsesberetning, et årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter.

Bestyrelsen foreslår at ændre tidspunktet for, hvornår der
senest skal være udarbejdet årsregnskab, således at det
senest skal være udarbejdet ved udgangen af maj måned.

12. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING
12.2 Opløsning sker efter selskabslovens regler om
likvidation, og et eventuelt overskud udloddes af likvidator
i overensstemmelse med det i pkt. 2.1 nævnte formål og
efter generalforsamlingens indstilling.

Paragrafnummeret konsekvensrettes jf. ændring af pkt. 8
11. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING
11.2 Opløsning sker efter selskabslovens regler om likvidation, og et eventuelt overskud udloddes af likvidator efter
generalforsamlingens indstilling til en anden forening,
fond, stiftelse, institution mv., som er hjemmehørende
her i landet eller et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål,
som nævnt i punkt 2.

Bestyrelsen foreslår denne ændring for at være i overensstemmelse med reglerne for godkendelse af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger,
fonde, institutioner mv. efter LL § 8 A og LL § 12, stk. 3,
som betyder, Lungeforeningen kan modtage gaver og
løbende bidrag med fradragsret for giveren.

Strandboulevarden 49, B-8
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Lungeforeningen har meget fokus på uddannelse, udvikling og forskning. Med ændringen skabes der mulighed
for en mere aktiv rolle.

I stedet for brevstemme ønsker bestyrelsen at åbne op
for muligheden for at kunne stemme via fuldmagt.

T +45 38 74 55 44
www.facebook.com/lungeforeningen

