Vedtægter for Lokalforening Vallensbæk-Ishøj
§1
Stk. 1 Foreningens navn er Danmarks Lungeforenings Lokalforening Vallensbæk-Ishøj.
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Vallensbæk og Ishøj Kommuner.
§2
Stk. 1 Lokalforeningens formål er at udbrede kendskabet til Lungesagen og Danmarks Lungeforenings
arbejde i Vallensbæk og Ishøj Kommuner i henhold til Danmarks Lungeforenings formålsparagraf samt
arbejde for, at borgere i Vallensbæk og Ishøj Kommuner vil støtte foreningens arbejde.
§3
Stk. 1 De pengemidler, der måtte tilgå lokalforeningen, vil blive overdraget til Danmarks Lungeforening.
Danmarks Lungeforenings direktør beslutter i samråd med lokalforeningsformanden, hvordan midlerne skal
bruges. Danmarks Lungeforenings sekretariat står for regnskabsføring i forbindelse med lokalforeningens
udgifter.
§4
Stk. 1 Lokalforeningens bestyrelse omfatter som hovedregel mellem tre og fem medlemmer, som skal have
bopæl eller udøve hovederhverv i Vallensbæk og Ishøj Kommuner. Bestyrelsen kan konstituere sig med
suppleanter. Så vidt muligt ønskes bestyrelsen at bestå af en blanding af personer, der selv har en
lungesygdom, pårørende, fagpersoner og andre med interesse i lungesagen.
Stk. 2 Bestyrelsen beslutter selv, hvem af de valgte der skal være formand.
Stk. 3 Medlemmer af lokalforeningens bestyrelse vælges for to år ad gangen på et møde. Såfremt
foreningen hverken får kendskab til nye kandidater, der ønsker at stille op til lokalbestyrelsen, eller der fra
et flertal af bestyrelsens medlemmer er mistillid til et medlem af bestyrelsen, kan bestyrelsens medlemmer
fortsætte. Mødet indkaldes og bekendtgøres i enten foreningens medlemsblad, på hjemmesiden, pr. mail
til medlemmerne eller i lokalpressen.
Stk. 4 En gang om året skal formanden redegøre for årets aktiviteter i lokalforeningen. Det kan ske
mundtligt på et åbent møde eller skriftligt via et nyhedsbrev til medlemmerne/hjemmesiden.
Stk. 5 Lokalforeningens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6 Den daglige drift af lokalforeningen finder sted i overensstemmelse med de retningslinjer, der er
udstukket i foreningens håndbog for lokalforeninger og netværk.
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Stk. 7 Lokalforeningen kan beslutte at oprette lokale netværksgrupper under sig.
§5
Stk. 1 Lokalforeningen tegnes af formanden. Denne kan meddele bemyndigelse til et andet af foreningens
medlemmer.
§6
Stk. 1 Lokalforeningen opløser sig selv i tilfælde af, der ikke længere er nok kandidater til at sidde i
bestyrelsen.
Stk. 2 Vedtages det at opløse lokalforeningen, overgår midler, referater, protokol mv. til Danmarks
Lungeforenings sekretariat.
§7
Stk. 1 Nærværende vedtægter for Danmarks Lungeforenings Lokalforening Vallensbæk og Ishøj Kommuner
træder i kraft den 6. september 2011.
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