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§1. Navn. 

Lokalkredsens navn er: Nyreforeningen kreds Vestsjælland. 

§2. Hjemsted og kontaktadresse. 

Kredsens hjemsted er kredsens geografiske udstrækning, kredsen er hjemmehørende i Odsherred, Holbæk, 

Kalundborg, Slagelse, Sorø og Ringsted kommuner. 

Kredsens kontaktadresse er den til enhver tid siddende formands adresse. 

§3. Formål. 

Lokalkredsens formål er enslydende med landsforeningens - at varetage nyresyges, organdonorers og 

pårørendes interesser. 

§4. Medlemskab, bopælspligt og regulering. 

Stk. 1 

Lokalkredsen er en del af Landsforeningen Nyreforeningen, medlemmer af Landsforeningen kan optages 

som medlemmer af Lokalkredsen. 

Stk. 2 

Landsforeningens vedtægter gælder for kredsens aktiviteter. 

Stk. 3 

Kredsens formand skal have bopæl i kredsens område. 

§ 5. Generalforsamling. 

Stk. 1 

Lokalkredsens aktiviteter reguleres af generalforsamlingen. 

Stk. 2 

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år, generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af 

februar måned. 

Stk. 3  

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt pr mail eller almindeligt brev, med mindst 4 ugers varsel. 

Medlemmer med fælles adresse kan modtage fælles indkaldelse. 

Stk. 4 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Stk. 5 

Kandidater til poster i bestyrelsen kan melde deres kandidatur skriftligt til formanden senest 14 dage før 

generalforsamlingen. Hvis der kun er opstillet en kandidat ved fristens udløb, kan eventuelle kandidater 

melde sig på generalforsamlingen dette meddeles ved start af generalforsamlingen. 

Stk. 6 

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

- Valg af dirigent. Der vælges to stemmetællere, hvis der gennemføres en afstemning. 

- Valg af referent 

 - Bestyrelsens beretning ved formand eller næstformand 

- Revideret regnskab til godkendelse 

- Bestyrelsens forslag til budget. 
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- Indkomne forslag. 

- Valg i lige år: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant for bestyrelsesmedlem. 

- Valg i ulige år: Næstformand, kasserer, 1 suppleant for bestyrelsesmedlem. 

- Valg af revisor – vælges hvert år. 

- Eventuelt. 

Stk. 7 

 Alle valg til poster i bestyrelsen gælder for 2 år, dog vælges der revisor hvert år. Medlemmer under 18 år 

har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen. 

Stk. 8 

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal det 

imødekommes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 9 

Beslutninger afgøres ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 10 

Ud over de i denne paragraf omhandlede forhold afgør dirigenten alle spørgsmål vedrørende 

generalforsamlingens afvikling. 

Stk. 11 

Hvis kredsen ikke afholder generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne, overgår kredsens 

aktiver til deponi i Landsforeningen. Aktiverne kan kun disponeres efter beslutning i Hovedbestyrelsen. 

Efter afholdt generalforsamling tilbageføres aktiverne til kredsen. 

Stk. 12 

Bestyrelsen er selvsupplerende ved forfald mellem generalforsamlinger, ved afgang af formand, 

næstformand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig på ny for at sikre driften af kredsens aktiviteter. Ved 

supplering eller ny konstituering gælder denne frem til næste generalforsamling hvor der skal søges 

godkendelse for den resterende valgperiode for den person der er udtrådt. 

Stk. 13 

Posterne formand, næstformand og kasserer kan ikke bestrides af samme person, dog virker 

næstformanden i formandens sted ved dennes fravær. 

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 1 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det, såfremt der foreligger 

skriftlig begæring fra 1/3 af kredsens medlemmer, eller såfremt Landsforeningens Forretningsudvalg 

beslutter det. 

Stk. 2 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter begæring herom. Der gælder i 

øvrigt samme regler som for ordinær generalforsamling. 

§ 7. Tegning. 

Stk. 1 

Kredsen tegnes af formand og kasserer. 
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Stk. 2 

Kredsen kan ikke forpligte Landsforeningen. 

Stk. 3 

Kredsens dispositioner vedrørende fast ejendom og arv skal godkendes af Landsforeningens 

Forretningsudvalg. 

Stk. 4 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 8. Regnskab. 

Stk1 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

Stk. 2 

Kredsens bilagskontrollant/revisor foretager sammen med kassereren kontrol af bilag og bankudskrifter, 

hvis der ikke vælges en person på generalforsamlingen kan der af bestyrelsen udpeges en person til at 

foretage kontrollen. 

Stk. 3 

Bilagskontrol gennemføres 2 gange pr år i juni og december. 

Stk. 4 

Kredsens regnskab godkendes ved underskrift af kasserer, bilagskontrollant/revisor og dirigenten på vegne 

af generalforsamlingen. 

 

§ 9. Ændringer af kredsvedtægten. 

Stk.1 

Ændringer i denne vedtægt kan kun ske på ordinær generalforsamling, eller korrekt varslet ekstraordinær 

generalforsamling. 

Stk. 2 

Ændringer af kredsens vedtægter træder i kraft straks efter godkendelse af generalforsamlingen 

 

§. 10. Tilgængelighed 

Senest godkendte vedtægter skal være tilgængelige på landsforeningens hjemmeside. 

 

 

Godkendt på generalforsamling den 26. februar 2023 

 

   
Michael Buksti – Dirigent 


