
 

 

 

 

VEDTÆGTER FOR NYREFORENINGEN 

Kreds Midtjylland 

 
Navn: 

§1 

Kredsens navn er Nyreforeningen Kreds Midtjylland 

Dens hjemsted er formandens adresse. 

§2 

Kredsen består af de medlemmer af Nyreforeningen, der er bosiddende i Kreds Midtjylland, 

samt de medlemmer, der efter begæring til landsforeningens forretningsudvalg er 

godkendt som medlem af kredsen. 

 

Formål 

§3 

Kredsens formål er i samråd med landsforeningen inden for kredsens område at varetage 

kronisk nyresyge,herunder særlig dialysepatienternes, nyretransplanteredes og 

stendanneres interesse. 

Kredsen driver informations-og rådgivningsvirksomhed om nyresygdommes konsekvenser og 

varetage udadtil medlemmernes interesse hertil. 

§4 

Til opfyldelse af formålet kan kredsen bl.a. 

1) Udbrede kendskab til nyresygdomme og patientvilkår. 

2) Skabe såvel praktisk som økonomisk baggrund for, at den enkelte dialysepatient og 

dennes familie kan leve et så normalt liv som muligt. 

3) Støtte og indtræde i organisatorisk forbindelse med foreninger, som bl.a. virker 

til opfyldelse af kredsens formål 

 

Generalforsamlinger: 

§5 

Den højeste myndighed i kredsens anliggender er kredsgeneralforsamlingen. 

Stk. 2 Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske med 14 dages varsel ved skriftlig 

meddelelse til hvert medlem. 

Stk. 3 Kredsens årlige ordinære generalforsamling skal afholdes inden den 15. februar 

og dagsordenenskal mindst indeholde følgende punkter: 

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

2) Fremlæggelse af beretning til godkendelse. 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

4) Fastsættelse af årets bidrag til Landsforeningen/ Forskningsfonden 

5) Indkomne forslag. 

6) Kredsens fremtidige virke, herunder budget for det kommende år. 

7) Valg : 

a) Valg af formand for 2 år ( lige år) 

b) Valg af kasserer for 2 år ( ulige år) 

c) Valg af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ( halvdelen i lige år og halvdelen i ulige 

år) 



 

 

 

 

d) Valg af mindst 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år 

e) Valg af intern revisor og revisorsuppleant for 1 år 

8) Eventuelt: 

 

§6: 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske, eller hvis der 

foreligger 

skriftlig begæring fra mindst 1/3 af kredsens medlemmer. Endvidere kan landsforeningens 

forretningsudvalg kræve afholdt en ekstraordinær generalforsamling i kredsen. 

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal indeholde angivelse af 

motiveretdagsorden. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med almindelig varsel senest en 

uge efter, atbegæringen er fremsat.  



 

 

 

 

Afstemning og konstituering 

§7 

Ved afstemning i kredsen anvendes almindelig stemmeflerhed. Alle medlemmer har en 

stemme. 

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved 

fuldmagt. 

§8 

Bestyrelsen består af formanden og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen 

konstituerer sig af sinmidte med næstformand og sekretær. 1 medlem til DH lokal. 

Formanden samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal være patient/nær pårørende til en 

patient,tilknyttet en nefrologisk afdeling. 

I tilfælde af formandens permanente forfald konstituerer bestyrelsen sig selv for 

resten af valgperioden,dog kun til førstkommende generalforsamling. 

§9 

Bestyrelsen varetager kredsens løbende arbejde på Regionsplan og repræsenterer kredsen 

og dens medlemmer udadtil. Bestyrelsen har indenfor formålet forhandlingsret overfor 

offentlige myndigheder,andre organisationer samt hospitalernes læger eller andre 

enkeltpersoner, der i disse forhold kan være af betydning. 

De nærmere regler for bestyrelsens arbejde fastsættes i bestyrelsens forretningsorden 

Der tillægges bestyrelsesmedlemmerne godtgørelse for udgifter vedrørende deres hverv 

i henholdtil regler fastsat af Told og Skat og efter regler fastsat på Nyreforeningens 

generalforsamling.  



 

 

 

 

Regnskab og tegningsregel 

§ 10 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Det reviderede og godkendte regnskab omfattende kassebog med bilag skal være 

hovedkontoret ihænde senest den 20. februar. 

Kredsen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. 

Kredsen kan ikke forpligte landsforeningen økonomisk. 

Ved dispositioner over fast ejendom, arv skal Nyreforeningens forretningsudvalgs 

godkendelse påforhånd indhentes. 

§ 11. 

Kredsen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud.  



 

 

 

 

Vedtægtsændringer 

§ 12. 

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling. Mindst 

60% 

af de afgivne stemmer skal være for ændringerne. 

Ændringer skal forelægges Nyreforeningens forretningsudvalg til godkendelse. 

Der henvises endvidere til vedtægter for Nyreforeningen vedtaget på Nyreforeningens 

ordinære generalforsamling den 1. maj 1993. 


