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Vedtægter,20Ll

§ I Foreningens narrn er: Landsforeningen for Marfan Syndrom.

Foreningen har hjemsted på sekretariatets adresse.

§ 2 Foreningers formål er:
. at yde støtte til personer med Marfan Syndrom og deres pårørende i

form af information og rådgivning om sygdommen samt hjælp til
social, medicinsk og genetisk rådgivning.

o at udbrede kendskabet til Marfan Syndrom til gavn for personer med Marfan Syndrom.o at yde økonomisk støtte til personer med Marfan Syndrom og deres familier, der på grund af
sygdommen er ude af stand til at skaffe sig midler til nødvendig medicinsk behandling,
rekeation m.v.

o at virke i interesse for personer med Marfan Syndrom overfor institutioner og myndigheder.
t at støtte og fremme forskningen i relation til Marfan Syndrom.o at opnå kontakt med alle personer med Marfan Syndrom i Danmark for udarbejdelse af

behovsanalyser.
o at tage kontakt med tilsvarende udenlandske foreninger.

§ 3 Medlemskab og kontingent. Som medlem kan optages alle med Marfan Syndrom, deres
pixørende og andre interesserede, såvel personer som firmaer, institutioner, kommuner og
foreninger. Tilskud til foreningen medfører nonnalt ikke medlemskab, med mindre der udtrykkes
ønske herom fra tilskudsyderen.
Kontingentets størrelse for det efterfølgende kalenderår fastsættes af generalforsamlingen og
forfalder til betaling pr.20. februar i samme efterfølgende kalenderår.
Udmeldelse sker med 1 måneds varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Der er mulighed for at blive støttemedlem. Støttemedlerrmer ffir tilsendt årsberetningen

BestyT elsen kan - evt. efter indstilling fra medlemmerne - udnævne en person til æresmedlem.
Æresmedle$lmer er fritaget for kontingentindbetaling.

Nye medlenlmer er fritaget fot kontingentindbetaling i indmeldelsesfuet (Gælder ikke for personer
som tidligere har været medlem)

§ 5 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6 ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen afjuni måned efter forudgående
varsel på 21 dage til hvert medlem.

Ekstraordinær generalforsamling aftroldes efter bestyrelsens skøn eller efter krav fra mindst 1/3
af medlemmerne. Indkaldelse til eksfraordinær generalforsamliog skal ske med mindst 8 dages
varsel og senest 14 dage efter at kravet er &emkommet til bestyrelsen.
Stemmeret har alle medlemmer, som er fuldt t5 år.

§ 4Til foreningen søges oprettet en faglig komit6 bestående af læger og andre relevante personer.
Komit6en skal virke som rådgivende organ for foreningen og sundhedsvæsenet.
Foreningens bestyrelse varetager kontakten med den faglige komit6 og holder den underrettet om
foreningens arbejde og planer.
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Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst
med 2 pr. fremmødte person. Vedtægtsændringer kræver 213 majoritet af de fremmødte. Forslaget
skal fremgå af dagsordenen.

§ 7 Dagsorden. På den ordinære generalforsamling foretages:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning fremlægges.
3. Formanden fremlægger bestyrelsens planer for det kommende år
4. Godkendelse af det reviderede regnskab samt godkendelse af budget.
5. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før

generalforsamlingens afholdelse.
6. Fastlæggelse af kontingent for fuldt medlemskab og for støttemedlemmer
7. Valg af formand (hvert 2.er.).
8. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil.
9. Yalgaf 2 revisorer og suppleant hertil.
10. Eventuelt.

§ 8 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som bestar af formanden,4 medlemmer
og 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 åx ad gangen, således at 2 afgåtr i år med lige årstal og 3
(formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer) i år med ulige årstal. Der afgår 1 suppleant hvert år.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fastsætter regler for indtræden af suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv for 1 år ad gangen med kasserer, sekretær og næstformand.
Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg til at hjælpe sig med specielle opgaver.
Der udarbejdes og arkiveres referat fra alle møder. Referateme fra bestyrelsesmødeme forelægges
til godkendelse ved første efterfølgende bestyrelsesmøde.
Mindst 1 medlem af bestyrelsen skal være en person med Marfan Syndrom, og det skal tilskæbes,
at personer med Marfan Syndrom har majoritet i denne.

§ 9 Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske
gaver (arv)

§10. Foreningens regnskab følger kalenderåret og revideres af de på generalforsamlingen valgte
revlsorer

§11. I sager af økonomisk karakter tegnes foreningen af formand og næstformand i forening. De
kan give fuldmagt til kasserer, sekretariatsleder og regnskabsforer til at disponere over foreningens
midler hver for sig. Bestyrelsens afgørelser sker med almindelig stemmeflerhed blandt de 5
medlemmer.

§12. Foreningens opløsning kan kun ske, hvis det vedtages phL på hinanden følgende
generalforsamlinger efter regleme om vedtægtsændringer
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler, efter generalforsamlingens
bestemmelse, en dansk forening med et beslægtet formåI, eller der oprettes et legat til gavn for
personer med Marfan Syndrom.

Oprindelig vedtaget på stiftende generalforsamling 2. juni 1991.

Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen 28. april 2019
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Vi erklærer herved at vi vil overholde foreningens vedtægter som oprindelig vedtaget på stiftende
generalforsamling 2. juru 1991 og senest ændret på generalforsamlingen 28. april 2019.

Underskrevet af bestyrelsen valgt d.25. maj 2019
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