VEDTÆGTER
for

Foreningen "Familier med kræftramte børn"
Stiftet i 1983.

CVR-nr. 20 66 74 94.

Århusvej 51, 8643 Ans By.

1. Navn
1.1. Familier med kræftramte børn, i daglig tale FMKB.
2. Hjemsted
2.1. Foreningens hjemsted er Århusvej 51, 8643 Ans By.
3. Formål
Foreningen er en selvstændig og uafhængig, landsdækkende patientforening med følgende
formål:
3.1. at formidle personlig kontakt, rådgivning og støtte.
3.2. at udbrede kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever
under.
3.3. at afholde sociale og rekreative aktiviteter for børn og unge med kræft og deres familier.
3.4. at arbejde for forbedringer i behandlingen af og omsorgen for børn og unge med kræft.
3.5. at medvirke til, at der sikres midler til forskning i kræftsygdomme med relation til børn og
unge.
3.6. at medvirke i forbindelse med forebyggelse/afhjælpning af følgevirkninger af såvel
kræftsygdommene, som behandlingen heraf.
3.7. at drive feriehuse samt foreningens rekreative område i Ans til fordel for kræftsyge børn,
unge og deres familier.
3.8. at uddele legater til børn og unge der er kræftsyge
3.9. at uddele legater til børn og unge der er terminalt kræftsyge
3.10. at uddele legater til familier der har brug for aflastning fordi de har børn og/eller unge
der har kræft, eller fordi de har mistet et barn pga. kræft, eller fordi de har et barn med
kræft i terminal stadie.
3.11. at uddele legater til personer, der har ydet en ekstraordinær indsats til fordel for
børnekræftsygdomsbekæmpelse.
4. Medlemskab
4.1. Som familiemedlem kan optages:
4.1.1. En forælder til børn, der har eller har haft kræft, eller har mistet et barn med kræft.
4.1.2. Et Barn eller en ung, der har eller har haft kræft.
4.1.3. En søskende til et barn, der har eller har haft kræft.
4.1.4. En person, der træder i en forælders sted.
4.2. Som støttemedlem kan optages:
4.2.1. Enhver, der ønsker at støtte Foreningens arbejde med et årligt kontingent, der
fastsættes af generalforsamlingen i overensstemmelse med punkt 6.1.
Støttemedlemmer har ikke stemme- eller møderet til generalforsamlingen.
4.3. Som ven kan optages:

4.3.1. Enhver, der ønsker at støtte Foreningens arbejde økonomisk. Beløb fastsættes i
overensstemmelse med punkt 6.2.
4.4. Som æresmedlem kan optages:
4.4.1. Personer, der har ydet en helt usædvanlig og ekstraordinær indsats for Foreningen.
Bestyrelsen foretager udnævnelsen.
5. Medlemmer
5.1. For at være medlem i Foreningen skal medlemmet være registreret i Foreningens
medlemsregister og betale et kontingent.
5.2. En husstand kan tegne ét familiemedlemskab.
5.3. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for Foreningens forpligtelser.
5.4. Såfremt et medlem optræder til skade for Foreningen, kan medlemmet ekskluderes efter
forudgående indkaldelse til en drøftelse hos bestyrelsen. Eksklusion skal godkendes på
førstkommende generalforsamling og vil først være gældende herefter.
5.5. Et medlem, der efter rykker, ikke har betalt kontingent vil automatisk blive slettet som
medlem 3 måneder efter dato for rykker.
5.6. Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til foreningen. Der refunderes ikke for indbetalt
kontingent.
6. Kontingent
6.1. Kontingentets størrelse for henholdsvis familiemedlemmer, støttemedlemmer og
æresmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.
6.2. En ven bestemmer selv med hvilket beløb, der støttes ud fra de muligheder, der fastsættes
af bestyrelsen. Opkrævning af betaling af kontingent hos en ven sker månedligt.
7. Generalforsamling
7.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
7.2. Tidspunkt og lokalitet for afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres ved orientering
pr. e-mail/nyhedsbrev til samtlige stemmeberettigede medlemmer. Tidspunkt og lokalitet
for afholdelse af generalforsamling offentliggøres endvidere på Foreningens hjemmeside.
Offentliggørelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel forud for generalforsamlingens
afholdelse. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.
7.3. Dagsordenen for generalforsamlingen skal kunne rekvireres af stemmeberettigede
medlemmer senest 1 uge før afholdelsen og skal som minimum indeholde:
7.3.1. Valg af dirigent og referent.
7.3.2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
7.3.3. Gennemgang af regnskab med henblik på meddelelse af decharge.
7.3.4. Fastlæggelse af kontingent for henholdsvis familie-, æres- og støttemedlemmer for
det kommende år.
7.3.5. Behandling af indkomne forslag.

7.3.6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Disse vælges for 2 år (funktionsperioder) af
gangen, således at 3 medlemmer og 1. suppleanten vælges i lige år og 2 medlemmer
og 2. suppleanten i ulige år. Genvalg kan finde sted.
7.3.7. Valg af revisor for det kommende år.
7.3.8. Eventuelt.
7.4. Valgbar til bestyrelsen er myndige familiemedlemmer, jfr. vedtægternes punkt 4.1,
myndige personer, der er ven, jfr. punkt 4.3 og myndige æresmedlemmer, jfr. punkt 4.4.
Det er en betingelse for valgbarhed, at den pågældende ikke er i bestyrelsen for eller
ansat af en forening med lignende formål samt ikke er i kontingentrestance.
7.5. Kandidater til bestyrelsen skal fremsendes deres kandidatur til bestyrelsen i skriftlig form
senest 2 uger før generalforsamlingen.
7.6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes i skriftlig form til
bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
7.7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, og stemmeretten
kan kun udøves ved personligt fremmøde.
7.8. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Valg af medlemmer til bestyrelsen sker dog
skriftligt efter pointmetoden.
7.9. Alle beslutninger og valg nedfældes i et referat, der offentliggøres på foreningens
hjemmeside
7.10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller 1/3 af
familiemedlemmerne finder det påkrævet. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel
ved e-mail/nyhedsbrev til samtlige stemmeberettigede medlemmer indeholdende
motiveret dagsorden. Offentliggørelse skal endvidere ske på Foreningens hjemmeside.
8. Stemmeberettigede
8.1. Følgende er stemmeberettigede ved generalforsamlingen:
8.1.1. Hvert familiemedlemskab jfr. punkt 4.1, repræsenteret ved ét myndigt
familiemedlem, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret efter 3 måneders
medlemskab.
8.1.2. En ven, jfr. punkt 4.3, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret efter 12
måneders sammenhængende medlemskab.
8.1.3. Et æresmedlem, jfr. punkt 4.4, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.
9. Bestyrelsen og sekretariatet
9.1. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Herudover vælges henholdsvis en 1. og en 2. suppleant.
9.2. Bestyrelsen skal altid bestå af minimum 4 familie- og/eller æresmedlemmer. Der kan
maksimalt vælges én ven som suppleant.
9.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og fastsætter selv sin forretningsorden.
Som bestyrelsens formand kan alene vælges et familie- eller æresmedlem.

9.4. Konstitueringen finder sted umiddelbart efter generalforsamlingen. Den nye bestyrelses
funktionsperiode starter umiddelbart herefter.
9.5. Bestyrelsesformanden indkalder bestyrelsen så ofte, det findes fornødent. Dog skal der
afholdes minimum 4 årlige bestyrelsesmøder. Referater herfra offentliggøres på
foreningens hjemmeside.
9.6. Ved bestyrelsesmedlemmers forfald overtager henholdsvis 1. suppleanten og 2.
suppleanten disses opgaver, indtil nye bestyrelsesmedlemmer kan vælges på
førstkommende generalforsamling, jfr. dog punkt 9.2.
9.7. Bestyrelsen er ansvarlig for administrationen af Foreningens medlemsregister.
9.8. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte en daglig leder til at forestå den daglige ledelse.
Bestyrelsen er endvidere berettiget til at ansætte øvrigt personale til at varetage opgaver i
og for foreningen.
9.9. Bestyrelsen er ligeledes berettiget til at rekruttere eksterne rådgivere eller tilknytte
relevante personer udenfor bestyrelsen til løsning af bestemte opgaver.
10. Aflønning
10.1.
Samtlige tillidshverv, herunder bestyrelsesarbejde, er ulønnede, dog dækkes alle
positive udgifter i forbindelse med hvervet.
10.2.
Det ansatte personale, herunder dagliglederen, aflønnes efter aftale med bestyrelsen.
11. Tegning af foreningen
11.1. Foreningen tegnes af formanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen eller
af formanden sammen med den daglige leder.
11.2. Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kræver, at minimum 4 ud af
bestyrelsens 5 medlemmer godkender dispositionen.
12. Økonomi
12.1. Bestyrelsen holder løbende kontrol med foreningens samlede budgetter og udgifter,
og er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskaber.
12.2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet godkendes af bestyrelsen.
12.3. Foreningens regnskab revideres af statsautoriseret revisor, der vælges af
generalforsamlingen.
13. Etiske retningslinjer
13.1. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af etiske retningslinjer, hvorunder
Foreningens samlede virke skal foregå.
14. Ændring af vedtægter
14.1. Vedtægterne kan ændres ved en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne
stemmer tilslutter sig et forslag herom.

14.2. Ændring af indholdet i vedtægternes punkt 3 omkring Foreningens formål kræver dog,
at mindst 3/4 af de afgivne stemmer ved en urafstemning blandt Foreningens
stemmeberettigede familiemedlemmer tilslutter sig et forslag herom.
15. Opløsning af foreningen
15.1. Foreningen kan opløses, såfremt mindst 3/4 af de afgivne stemmer blandt
Foreningens stemmeberettigede medlemmer ved en urafstemning stemmer herfor.
Såfremt Foreningen opløses, tilfalder Foreningens midler en landsdækkende forening med
samme eller lignende formål, der opfylder betingelserne i Ligningslovens §8A.
Generalforsamlingen beslutter, hvilken forening midlerne skal tilfalde.
16. Ikrafttræden
16.1. Nærværende vedtægter, er vedtaget ved urafstemning i XXXX 2022 og erstatter
tidligere vedtægter fra juni 2016. Foreningens vedtægter er tidligere ændret ved følgende
begivenheder: Urafstemning i april 2005 og senere ændret på generalforsamlingerne den
29. maj 2005, den 21. maj 2006, 27. juni 2010 og 26. juni 2016.

Sålydende underskrevet af foreningens Bestyrelse

Navn Dato

