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VEDTÆGTER FOR NYREFORENINGEN SYDØSTJYLLAND 
 

NAVN 
§1 
Kredsens navn er: Nyreforeningen Sydøstjylland. 
Dens hjemsted er formandens adresse. 

 
Nyreforeningen Sydøstjylland (herefter kaldet kredsen) er en lokalafdeling 
under Nyreforeningen. 

 
§2 
Kredsen består af de medlemmer af Nyreforeningen, der er bosiddende i 
Sydøstjylland, samt de medlemmer, der efter begæring til landsforeningens 
forretningsudvalg er godkendt som medlem af kredsen. 

 
 

FORMÅL 
§3 
Kredsens formål er i samråd med landsforeningen at varetage nyresyges, 
organdonorers og pårørendes interesser. 

 
Kredsen driver informations-og rådgivningsvirksomhed om nyresygdom- 
mens konsekvenser og varetager udadtil medlemmernes interesser hertil. 

 
 

§4 
Til opfyldelse af formålet kan kredsen bl.a. 
1.   Udbrede kendskabet til nyresygdomme og patientvilkår. 
2.   Skabe såvel praktisk som økonomisk baggrund for, at den enkelte 

patient 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. 



 
 
 
 
 
 
 

GENERALFORSAMLINGEN 
§5 
Den højeste myndighed i kredsens anliggender er kredsgeneralforsamlingen. 
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved 
skriftlig meddelelse til hver husstand. 

 
Kredsens årlige generalforsamling skal afholdes inden 15 februar og dagsorde- 
nen 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 
4.   Indkomne forslag. 
5.   Kredsens fremtidige virke, herunder budget for kommende år. 
6.   Valg: 

A)  Valg af formand for 2 år i lige år. 
Indstilling af valg til formand skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 

B)  Valg af kasserer for 2 år i ulige år. 
C)  Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (3 i ulige år og 2 i lige år) 
D)  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 
E)  Valg af 2 interne revisorer for 1 år 

7.   Eventuelt 
 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling kan fremsæt- 
tes af ethvert medlem af kredsen. Forslag skal fremsættes skriftligt til forman- 
den senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 
§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 ekstraor- 
dinær generalforsamling. 



 
 
 
 
 
 

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal indeholde 
angivelse af motiveret dagsorden. 
Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med almindeligt varsel 
senest en uge efter, at begæringen er fremsat. 

 
AFSTEMNING OG KONSTITUERING 
§7 
Ved afstemning i Nyreforeningen Sydøstjylland anvendes almindelig stemme- 
flerhed. Alle medlemmer har én stemme. Enhver stemmeberettiget kan forlan- 
ge skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 
§8. 
Bestyrelsen består af formanden, kassereren og 5 bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig af sin midte med næstformand, sekretær samt 2 
medlemmer til Nyreforeningens hovedbestyrelse og medlemmer til DH´s lo- 
kalafdelinger. 

 
Det er endvidere bestyrelsens ansvar, at der udpeges medlemmer til andre or- 
ganisationer, hvor kredsen er repræsenteret. 

 
Formanden samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal være patient/ nær pårø- 
rende til en patient tilknyttet en nefrologisk afdeling. 
I tilfælde af formandens forfald, konstituerer bestyrelsen sig selv for resten af 
valgperioden, dog kun indtil førstkommende generalforsamling. 

 
§9. 
Bestyrelsen varetager kredsens løbende arbejde i Sydøstjylland og repræsen- 
terer kredsen og dens medlemmer udadtil. Bestyrelsen har indenfor formålet 
forhandlingsret overfor offentlige myndigheder, andre organisationer samt 
hospitalernes personale eller andre enkeltpersoner, der i disse forhold kan væ- 
re af betydning. 

 
De nærmere regler for bestyrelsens arbejde fastsættes i bestyrelsens forret- 
ningsorden. 

 
Der tillægges bestyrelsesmedlemmer godtgørelse for udgifter vedrørende de- 
res hverv i henhold til regler fastsat af Skat og efter regler fastsat på landsfor- 
eningens generalforsamling. 



 
 
 
 
 
 

Andre er ligeledes efter bestyrelsens godkendelse berettiget til at få dækket 
deres udgifter efter samme retningslinjer. 

 
REGNSKAB OG TEGNINGSREGEL. 
§ 10. 
Det reviderede og godkendte regnskab omfattende kassebog/ 
bogføringsjournal med bilag, skal være hovedkontoret i hænde senest den 
20. februar. 

 
Kredsen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. 

Kredsen kan ikke forpligtige landsforeningen økonomisk. 

Ved dispositioner over fast ejendom og arv, skal Nyreforeningens forret- 
ningsudvalgs godkendelse på forhånd indhentes. 

 
§ 11. 
Kredsen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlig tilskud. 

 
VEDTÆGTSÆNDRINGER. 
§ 12. 
Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske på en ordinær generalfor- 
samling, hvor mindst 60% af de afgivne stemmer skal være for ændringer- 
ne, som ligeledes skal godkendes af landsforeningen. 

 
NYREFORENINGEN SYDØSTJYLLANDS OPLØSNING 
§ 13. 
Såfremt kredsen 2 år i træk ikke har afholdt generalforsamling i overens- 
stemmelse med Nyreforeningens vedtægter, gælder følgende: 

 
Nyreforeningen Sydøstjylland betragtes som midlertidigt hvilende, og kred- 
sens midler overføres til landsforeningen. Penge og eventuelle værdipapirer 
indsættes på særlige konti bærende kredsens navn. 

 
Landsforeningen kan kun disponere over kredsens midler efter beslutning i 
hovedbestyrelsen. Midlerne må kun anvendes til fremme af foreningens 
formål i kredsens virkeområde, herunder forsøg på genetablering af Nyre- 
foreningen Sydøstjylland som en aktiv kreds. 



 
 
 
 
 
 
 

Straks efter afholdelse af en ny generalforsamling i Nyreforeningen Syd- 
østjylland tilbageføres midlerne til kredsen. 

 
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 5 
september 2021. 




