
Vedtægter for Sønderjyllands Lungeforening 

1. NAVN 
1.1 Afdelingens navn er “Sønderjyllands Lungeforening / 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 indenfor rammerne af Lungeforeningens formål og i de 4 
sønderjyske kommuner at 
• udbrede kendskabet til lunge- og luftvejssygdomme gennem oplysninger om årsager og 

behandling – ved at være initiativtager til / deltage i oplysningvirksomhed i hele 
Sønderjylland. 
Herunder fx Lungedagen i november. 

• fx efter et kommunalt reha–forløb at være initiativtager til oprettelse af lungenetværk, 
der kan tilbyde støtte og  træning for afdelingens medlemmer med stort medlemsskab. 

• lade medlemmer mødes til hyggeligt samvær med lægefaglige og sociale oplæg. 

3. MEDLEMMER 
Medlemmer af Lungeforeningen er medlemmer, som bor i postnummer-området 6010–
6792, Christiansfeld–Rømø. 

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  Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved mail / lungemail til afdelingens 
medlemmer samt ved opslag i Lungenyt og på lunge.dk med mindst 4 ugers varsel. 
I indkaldelsen angives, hvilke emner, der skal behandles på generalforsamlingen. 
4.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 
2. Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af aktivitetsplan. 
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
6. Eventuelt. 

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

http://lunge.dk
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5 BESTYRELSEN 
5.1 Bestyrelsen sammensættes som følger: 
5–7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år. 
Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer for ét år samt 2–4 for 2 år. 
5.2 Bestyrelsesmedlemer kan genvælges. 
5.3 På første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer 
bestyrelsen sig med en formand, næstformand samt sekretær. 
5.4 Bestyrelsen suppleres med de 4 ambassadører samt én repræsentant for 
Støtteforeningen. 

6 BESTYRELSENS VIRKSOMHED 
6.1 Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne, samt hvis et medlem begærer det. 
6.2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen deltager i mødet. 
6.3 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er 
anført i disse vedtægter. 
Ved stemmelighed er formandes stemme udslagsgivende. 
6.4 Sekretæren refererer fra bestyrelsesmøderne. Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i 
bestyrelsens beslutninger, har vedkommende ret til at får sin mening indført i referatet. 
6.5 Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted. 
6.6 Afdelingen tegnes af formanden. 
6.7 Bestyrelsen arbejder frivilligt og modtager ikke honorar for sit hverv. 

 7 AMBASSADØRERNE 
7.1 Netværksgrupperne i hver af de 4 kommuner vælger en ambassadør for 2 år ad gangen 
– med mulighed for genvalg. 
7.2 Ambassadørernes arbejdsområder kan justeres hen ad vejen. 
7.3 Ambassadørerne refererer fra deres arbejde i kommunen på bestyrelsesmøderne. 

8  AKTIVITETSTILSKUD 
8.1 Lokalafdelingens arbejde finansernes af kommunale og andre tilskud – fra Støtte-
foreningen, samt nærmere fastlagte tilskud fra Lungeforeningen til lokalafdelingens 
aktiviteter.  
8.2 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. 
8.3 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.  
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9 OPLØSNING AF AFDELINGEN 
9.1 Der indkaldes til en extraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt er opløsning af 
foreningen. Dagsorden udsendes mindst 14 dage forud for generalforsamlingen 
9.2 En opløsning af afdelingen kræver mindst 2/3 af tilstedeværende medlemmer 
stemmer for en opløsning. 
9.3 Vedtages opløsningen, indkaldes der til en generalforsamling med forslag om 
opløsning som eneste punkt på dagsordenen. 
9.4 En opløsning kan derefter vedtages ved almindeligt stemmeflertal på dén i §9.3 
nævnte generalforsamling. 
9.5 Vedtages en opløsning, overgår alle midler, referater, materialer mv til 
Lungeforeningen. 

Således vedtaget af bestyrelsen den 8. juni 2020. 

______________________________________ 

Ambassadørernes arbejdsområder 

▪ Være Sønderjyllands Lungeforenings kontaktperson i kommunen (fx. til frivillig-
hedskoordinator, sundhedscenter og socialudvalg. Desuden søge §18-midler, fonde mv.) 

▪ Deltage i kommunens lungerehabiliteringshold for at fortælle om Lungeforeningen og 
dens træningstilbud. 

▪ Blive “et kendt ansigt” i / på kommunen – ved fx. at initiere / involvere sig i lokale 
sundhedsarrangementer – for at komme i kontakt med folk og fortælle om 
Lungeforeningen. 

▪ Have kontakt med de lokale netværksgrupper – og fx. holde dem opdateret med nyt om 
lungesagen. 

▪ Holde kontakt med de lokale tovholdere – fx. omkring Organdonationsdagen og 
Lungedagen. 

▪ Mødes med de andre ambassadører i forbindelse med tovholdermøderne. 

▪ Referere fra sit arbejde i kommunen på bestyrelsesmøderne – samt i Lungemailene. 


