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Forslag til Vedtægter 
 

Navn 

§ 1 

Kredsens navn er Nyreforeningen Nordjylland.  

Kredsens adresse er hos den til enhver tid valgte kredsformand.  

Nyreforeningen Nordjylland er en lokalforening under Nyreforeningen (herefter 

kaldet Landsforeningen) 

 

§ 2 

Kredsen består af de medlemmer, der er bosiddende i Nyreforeningen Nordjyllands 

område samt de medlemmer, der efter begæring til Landsforeningen er godkendt som 

medlem af Kredsen. 

 

Formål 

§ 3 

Nyreforeningen Nordjyllands formål er i samråd med Landsforeningen at varetage 

kronisk nyresyges, herunder særligt dialysepatienters og nyretransplanteredes 

interesser i Nordjyllands område.  

Nyreforeningen Nordjylland driver informations- og rådgivningsvirksomhed om 

nyresygdommens konsekvenser og varetager udadtil medlemmernes interesser i 

relation hertil. 

 

§ 4 

Til opfyldelse af formålet kan Nyreforeningen Nordjylland bl.a.: 

 1)   Udbrede kendskabet til nyresygdomme og patientvilkår. 

 2)   Støtte op om medlemmerne gennem oplysnings- og mødevirksomhed 

 3)   I det omfang der er midler, støtte medlemmer med ferielegat. 

 4) Skabe såvel praktisk som økonomisk baggrund for, at den enkelte 

  dialysepatient og dennes familie kan leve et så normalt liv som muligt. 

 5) Støtte og indtræde i organisatorisk forbindelse med foreninger, 

  hvorved denne aktivitet medvirker til opfyldelse af Kredsens formål. 
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Generalforsamlingen 

§ 5 

Den højeste myndighed i Nyreforeningen Nordjyllands  anliggender er 

generalforsamlingen. 

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved skriftlig meddelelse til hvert 

medlem, normalt i kredsens blad Dialysetider; senest en måned før. 

Kredsens årlige ordinære generalforsamling skal afholdes inden d. 15. februar og 

dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

   1)  Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

   2)   Fremlæggelse af beretning til godkendelse. 

   3)   Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, 

   Samt fremlæggelse af budget for det kommende år.   

   4)   Fastsættelse af årets bidrag til Landsforeningen. 

   5)   Indkomne forslag 

   6)  Valg af formand for 2 år (lige år). 

   7)  Valg af mindst 8 bestyrelsesmedlemmer for 2 år,  

   halvdelen i lige år og halvdelen i ulige år.  

   8) Valg af 2 interne revisorer for en 2-årig periode med valg af 1 revisor 

   hvert år. 

   9)  Drøftelse af Kredsens fremtidige virke. 

 10)  Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamling, kan fremsættes af 

ethvert medlem af Nyreforeningen Nordjylland.  

Forslag skal fremsættes skriftligt til formanden senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

 

§ 6 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller hvis 

der foreligger skriftlig begæring fra mindst 1/3 af de i Nyreforeningen Nordjylland  

tilknyttede medlemmer. 

Endvidere kan Landsforeningen kræve afholdt en ekstraordinær generalforsamling i 

kredsen. 

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal have en motiveret 

dagsorden. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med almindeligt varsel, senest 

en uge efter at begæringen er fremsat. 
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§ 7 

Ved afstemning i Nyreforeningen Nordjylland anvendes almindeligt stemmeflertal. 

Enhver afstemningsberettiget kan forlange skriftlig afstemning. 

Ved forfald kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. 

Hvert medlem har én stemme. 

 

Konstituering. 

§ 8 

Bestyrelsen består af formanden og de valgte  bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte med næstformand, kasserer, sekretær  

og 2 medlemmer til Landsforeningen hovedbestyrelse. 

Det er endvidere bestyrelsens ansvar, at der udpeges medlemmer til andre 

organisationer og udvalg, hvor kredsen er repræsenteret. 

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

en patient, tilknyttet nefrologisk afdeling. 

I tilfælde af formandens permanente forfald, konstituerer bestyrelsen sig selv for 

resten af valgperioden, dog kun indtil førstkommende generalforsamling. 

 

§ 9 

Bestyrelsen varetager Nyreforeningen Nordjylland løbende arbejde på regionsplan og 

repræsenterer kredsen og dennes medlemmer udadtil. 

Bestyrelsen har indenfor Nyreforeningen Nordjylland s  formålsparagraf 

forhandlingsret over for offentlige myndigheder, andre organisationer samt 

hospitalernes, der i disse forhold kan være af betydning. 

De nærmere regler for bestyrelsens arbejde kan fastsættes i en forretningsorden. 

 

§ 10 

Der tillægges bestyrelsesmedlemmer godtgørelse for udgifter vedrørende deres hverv 

i henhold til regler fastsat af Skat og indenfor rammerne af regler fastsat på 

Landsforeningens Generalforsamling. 

 

Regnskab og tegningsregel. 

§ 11 

Regnskabet følger kalenderåret. 

Bilagene skal være attesteret af kredsformanden eller dennes stedfortræder. 

Det reviderede og godkendte regnskab, omfattende kassebog/bogføringsjournal med 

bilag skal være Landsforeningen i hænde senest d. 20. februar. 
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Kredsen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. 

Kredsen kan ikke forpligte Landsforeningen økonomisk. 

Ved dispositioner over fast ejendom og arv, skal Landsforeningens godkendelse på 

forhånd indhentes. 

 

§ 12 

Nyreforeningen Nordjylland kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige 

tilskud. 

 

Vedtægtsændringer. 

§ 13 

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling, 

hvor mindst 60 % af de afgivne stemmer skal være for ændringerne. 

Ændringerne skal også godkendes af Landsforeningen. 

 

§ 14 

Såfremt Nyreforeningen Nordjylland 2 år i træk ikke har afholdt generalforsamling i 

overensstemmelse med Nyreforeningen Nordjyllands vedtægter, gælder følgende: 

Nyreforeningen Nordjylland betragtes som midlertidigt hvilende,  

og Nyreforeningen Nordjyllands midler overføres til Landsforeningen. 

Penge og eventuelle værdipapirer indsættes på særlige konti, bærende Nyreforening 

Nordjyllands navn. 

Landsforeningen kan kun disponere over Nyreforeningen Nordjyllands midler efter 

beslutning i Hovedbestyrelsen ud fra følgende regler: 

  

 1) Midlerne må kun anvendes til fremme af foreningens formål  

   indenfor Nyreforeningen Nordjyllands område, herunder  

   forsøg på genetablering af Nyreforeningen Nordjylland som  

   en aktiv kreds. 

 2) Straks efter afholdelse af ny Generalforsamling i   

   Nyreforeningen Nordjylland tilbageføres midlerne fra  

   Landsforeningen. 

 

Således vedtaget på foreningens ordinære Generalforsamlingen den 3. februar 2013. 


