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Vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen 
- Vedtaget ved ordinær generalforsamling d. 28. marts 2022 

 

 

Navn, hjemsted og formål 

 

§ 1 

Foreningens navn er: Cystisk Fibrose Foreningen. 

 

Stk. 2. Cystisk Fibrose Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 

 

 

§ 2 

Foreningens mål er, med alle hertil egnede midler at bekæmpe cystisk fibrose i Danmark.  

 

Denne opgave søges blandt andet løst ved: 

 

▪ at yde støtte ved rådgivning, information og praktisk hjælp til personer med cystisk fibrose 

og pårørende 
▪ at yde støtte til videnskabelig forskning i sygdommen, dens forebyggelse og behandling 

▪ at udbrede kendskab til og skabe forståelse for cystisk fibrose 

  

Medlemskab og kontingent 

 

§ 3 

Som medlemmer af landsforeningen kan optages personer, organisationer, institutioner, selskaber, 

firmaer og foreninger. 

 

Medlemskabet gælder, så længe der betales kontingent. 

 

Kontingentet indstilles af Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse til godkendelse på generalforsam-

lingen. 

  

Medlemmerne er automatisk medlemmer i en lokalafdeling, såfremt der findes en sådan i lokalom-

rådet. 

 

Medlemmerne kan vælge, hvilken lokalafdeling de vil være medlem af.  

 

 

§ 4 

Kontingentet forfalder helårligt i februar måned for det pågældende kalenderår. Første kontingent 

betales ved indmeldelsen og derefter i den først følgende februar måned. 

http://www.cff.dk/
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Generalforsamlinger 

 

§ 5 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling 

hvert år inden udgangen af april måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter ønske fra 

et flertal i bestyrelsen eller efter krav fra mindst 20 medlemmer. 

 

Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens skøn afholdes helt eller delvist elektronisk. 

 

§ 6 

Indkaldelse til generalforsamlingerne sker ved meddelelse til hvert medlem med angivelse af dags-

orden. Indkaldelsesvarslet er mindst 6 uger for ordinære generalforsamlinger og 8 dage for ekstra-

ordinære generalforsamlinger.  

 

Hvis den ekstraordinære generalforsamling ønskes af medlemmer, jf. § 5, skal indkaldelse ske se-

nest 14 dage efter, bestyrelsen har modtaget begæringen. Generalforsamlingen skal senest være 
afholdt 1 måned efter udsendelse af indkaldelse. 

 

§ 7 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

o A. Valg af 1 medlem med cystisk fibrose. Dette valg gennemføres kun såfremt, der 

ikke allerede er et medlem med cystisk fibrose i bestyrelsen, som ikke er på valg.  

o B. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

5. Valg af to suppleanter 

6. Valg af revisor 

7. Godkendelse af kontingent 

8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

9. Eventuelt 

 

Forslag fra medlemmerne skal sendes til sekretariatet senest 4 uger før generalforsamlingen. Ende-

lig dagsorden med evt. indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 2 uger 

før generalforsamlingen.  

 

 

§ 8 

På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme. Stemmeberettigede er de medlemmer, 

der har betalt kontingent for et personligt medlemskab eller et familiemedlemskab for det foregå-

ende kalenderår samt medlemmer, som har livsvarigt medlemskab. 

 

Medlemmerne er berettiget til at stemme ved skriftlig fuldmagt. Alle afgørelser på generalforsam-

lingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 16 og § 17. 
 

Der lægges standardfuldmagt på foreningens hjemmeside. 

http://www.cff.dk/
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§ 9 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål ved-

rørende sagernes behandling. 

  

Bestyrelsen 

 

§ 10 

Foreningens overordnede ledelse forestås af bestyrelsen, der består af 9 medlemmer. 

 

5 af bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 

2 år. Der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 i ulige år. Genvalg kan finde sted.  

 

• Det tilstræbes, at der er et medlem med cystisk fibrose blandt de på generalforsamlingen 

valgte bestyrelsesmedlemmer. 
 

Det tilstræbes, at der er brugerrepræsentation fra begge Cystisk Fibrose Centre - på hhv. 

Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet - i bestyrelsen. Brugerrepræsentanter kan 
være personer med cystisk fibrose eller forældre til et barn med cystisk fibrose.  

 

• Valgbare til de øvrige bestyrelsesposter, der skal vælges på generalforsamlingen, er perso-

ner med cystisk fibrose og pårørende til personer med cystisk fibrose. 

 

Opstilling til bestyrelsen foregår ved at indsende udfyldt opstillingsformular til sekretariatet senest 

4 uger før generalforsamlingen. De opstillede kandidater offentliggøres på foreningens hjemmeside 

senest 2 uger før generalforsamlingen.  

 

• 2 af bestyrelsesposterne består af en læge fra hvert af de to Cystisk Fibrose Centre på 

Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital Skejby. Centrene udpeger hver deres repræ-

sentant. 

 

De lægelige bestyrelsesmedlemmer supplerer sig med andre cystisk fibrose-interesserede 

læger til et cystisk fibrose-lægeråd. Foreningens sekretariat er sekretær for lægerådet. 

 

• Lokalafdelingerne udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen. Repræsentanterne udpeges 

blandt medlemmer af foreningens lokalafdelingsbestyrelser. Der vælges en repræsentant 

henholdsvist øst og vest for Storebælt. Repræsentanterne udpeges for ét år ad gangen. 

Genudpegning kan finde sted. 

Lokalafdelingerne udpeger i fællesskab de to lokalafdelingsrepræsentanter. 

Udpegningen skal foretages og meddeles til sekretariatet senest d. 31. ja-

nuar. 

Såfremt der ikke kan opnås enighed blandt lokalafdelingerne, vil bestyrelsen 

på det førstkommende bestyrelsesmøde vælge de to lokalafdelingsrepræsen-

tanter. Udvælgelsen foretages ud fra en vurdering af, hvilke lokalafdelinger 

som er mest aktive i forhold til lokalafdelingernes formål. 

http://www.cff.dk/
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Såfremt bestyrelsen ikke kan foretage et valg inden afholdelse af den ordi-

nære generalforsamling, vil udvælgelsen foregå ved afstemning blandt med-

lemmerne på generalforsamlingen. 

• Der vælges 2 suppleanter for 1 år. 

 

 

§ 11 

Bestyrelsen konstituerer sig med 1 formand og næstformand på det førstkommende bestyrelses-

møde efter generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er for-

mandens, og i hans forfald næstformandens, stemme udslagsgivende. Er formanden og næstforman-

den ikke til stede, og der er stemmelighed, bortfalder beslutningsforslaget.  

 

Der tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Referatet godkendes af 

bestyrelsen og efter generalforsamlingen også af dirigenten. Referaterne offentliggøres på forenin-

gens hjemmeside. 

 

 

§ 12 

 

Foreningen tegnes af formanden. I formandens forfald næstformanden sammen med direktøren.  

 

Ved dispositioner over fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelsen. Salg af fast 

ejendom, der er modtaget som arv eller gave, kan dog foretages af formanden sammen med næst-

formanden. I formandens eller næstformandens forfald kan salg foretages af formanden eller næst-
formanden sammen med direktøren. 

 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

 

 

§ 13 

Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. 

 

Sekretariatet 

 

§ 14  

Bestyrelsen foretager ansættelse og afskedigelse af foreningens direktør. Foreningens daglige le-

delse varetages af direktøren, som refererer til foreningens formand. Direktøren ansætter og af-

skediger det øvrige personale i sekretariatet. 

 

Medlemmer af foreningens bestyrelse, udvalg eller lokalafdelinger kan ikke påtage sig lønnet ar-

bejde i, eller indgå forretningsaftaler med, foreningen. 

 

 

 

  

http://www.cff.dk/
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Regnskab og revision 

 

§ 15 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Udkast til årsregnskabet skal forelægges bestyrelsen se-

nest den 1. marts det efterfølgende år. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte 

statsautoriserede revisor. 

Vedtægtsændringer og opløsning 

 

§ 16 

Ændring i nærværende vedtægter kan vedtages på generalforsamling, når 2/3 af de på generalfor-

samlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringen.  

 

 

§ 17 

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalfor-

samling og kun, når mindst ¾ af foreningens medlemmer stemmer derfor. Vedtages det at opløse 

foreningen, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme af for-
eningens formål eller dermed beslægtet almennyttigt øjemed.  

 

Det forslås at ændre § 17 til: 

 

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalfor-

samling og kun, når mindst ¾ af foreningens medlemmer stemmer derfor. Vedtages det at opløse 

foreningen, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme af for-

eningens formål eller dermed beslægtet almennyttigt formål i Danmark. 

http://www.cff.dk/

