
 

 Vedtægter for Patientforeningen Lungekræft 
 
 
§ 1 – Navn og hjemsted 
 
Foreningens navn og hjemsted er ”Patientforeningen Lungekræft”. 
 
Foreningen er stiftet 21. maj 2005. Foreningens hjemsted er foreningens sekretariats 
postadresse. 
 
§ 2 – Formål 
 
Foreningens formål er: 
 
At støtte og vejlede patienter med lungekræft eller lungehindekræft samt deres pårørende, 
gennem et netværk af ligestillede kontaktpersoner. 
 
At arbejde for forbedring af forholdene for lungekræft- og lungehindekræftramte ved aktivt at 
deltage i den offentlige debat om sygdommene lungekræft og lungehindekræft samt deres 
følgevirkninger. 
 
At informere lungekræft- og lungehindekræftramte, samt deres pårørende og andre 
interesserede gennem temamøder, nyhedsbreve m.m. 
 
§ 3 – Medlemmer 
 
3.1 Optagelse 
 
Alle over 18 år kan blive medlemmer af Patientforeningen Lungekræft. 
 
Ordinære medlemmer: Medlemmer, der har eller har haft lungekræft eller lungehindekræft, 
samt deres pårørende og efterladte. 
 
Støttemedlemmer: Alle med interesse for lungekræft og lungehindekræft. 
 
Firmamedlemmer: Institutioner, foreninger og firmaer med interesse for lungekræft og 
lungehindekræft. 



 

 
Støttemedlemmer og firmamedlemmer har adgang til og taleret på generalforsamlingen, 
men har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen, men kan deltage i foreningens 
øvrige aktiviteter, 
 
3.2 Udmeldelse 
 
Udmeldelse kan ske til 31. december hvert år. 
 
3.3 Suspension og eksklusion 
 
Bestyrelsen kan vurdere, at et bestyrelsesmedlem er uegnet til at varetage foreningens 
interesser og anmode generalforsamlingen om eksklusion af bestyrelsesmedlemmet. 
 
Eksklusion kræver flertal fra medlemmerne til generalforsamlingen eller ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Da bestyrelsesmedlemmer er valgt af generalforsamlingen, kan medlemmet udelukkende 
afsættes af generalforsamlingen eller selv vælge at trække sig. 
 
§ 4 – Kontingent 
 
Kontingent for ordinære medlemmer fastlægges hvert år på generalforsamlingen. 
 
Kontingent for støttemedlemmer og firmamedlemmer fastlægges af bestyrelsen. 
 
Kontingentet opkræves hvert år i januar. 
 
§ 5 – Bestyrelsen 
 
Kun ordinære medlemmer, som har eller har haft lungekræft eller lungehindekræft, samt 
deres pårørende og efterladte, har stemmeret til generalforsamlingen og er valgbare til 
bestyrelsen. 
 
 



 

Udover formanden skal der vælges 5 eller 7 bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden. Ved 5 
medlemmer skal der vælges 2 patienter og 2 pårørende / efterladte, og ved 7 
bestyrelsesmedlemmer skal der vælges 3 patienter og 3 pårørende / efterladte. 
 
Formanden kan enten være patient eller pårørende. 
 
Formanden vælges blandt ordinære medlemmer direkte på generalforsamlingen. 
 
Der vælges endvidere 2 suppleanter. 
 
Bestyrelsesmøder kan afholdes digitalt for at tilgodese kræftramte bestyrelsesmedlemmer. 
 
§ 6 – Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen fastsætter 
foreningens vedtægter. 
 
Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, senest med udgangen af maj 
måned og skal indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. I tilfælde af force majeure kan 
bestyrelsen vælge at forlænge foreningsåret til næste ordinære generalforsamling eller 
indkalde til ny generalforsamling, når en given tilstand er normaliseret. Undtagen herfor er 
regnskab, der altid følger kalenderåret. 
 
Bestyrelsen fastsætter mødestedet. 
 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning samt godkendelse heraf 
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse samt tillidsposter: 

5.1 Valg af formand i lige år 



 

5.2 Valg af medlemmer til bestyrelsen – 2 eller 3 medlemmer i lige år og 
2 eller 3 i ulige år, jf. § 5. 
5.3. Valg af 2 suppleanter hvert år. 
 

 
§ 7 – Generalforsamlingens forløb 
 
Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. 
Bestyrelsen foreslår forud for generalforsamlingen en dirigent. 
 
Ved afstemninger gælder i almindelighed simpelt stemmeflertal. 
 
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal man være ordinært medlem og 
have betalt sit kontingent. Man kan stemme personligt eller ved afgivet fuldmagt, som skal 
afleveres før generalforsamlingens start. 
 
§ 8 – Regnskab og revision 
 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
Regnskabet føres af en af bestyrelsen udpeget person. 
 
Regnskabet revideres af en autoriseret revisor. Foreningens midler skal i størst muligt 
omfang være anbragt på en bankkonto. 
 
§ 9 – Tegningsret 
 
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 
 
Formand og næstformand kan i forening give fuldmagt til den person, som er udpeget til at 
føre foreningens regnskab til at disponere på bankkonti tilhørende foreningen. 
 
§ 10 – Ændring af vedtægter 
 
Kun stemmeberettigede medlemmer kan foreslå vedtægtsændringer. Ændringer af 
vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling. 



 

 
Ændringsforslag skal tilsendes bestyrelsen senest 1. april behandling på 
generalforsamlingen. 
 
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede 
medlemmer stemmer herfor. 
 
Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på generalforsamlingen. 
 
§ 11 – Lokalforeninger 
 
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte lokalafdelinger rundt om i landet. 
 
Lokalafdelingen skal godkendes af bestyrelsen ved simpelt flertal. 
 
Lokalforeninger skal godkendes af hovedbestyrelsen og den skal følge dennes vedtægter 
og bestemmelser. 
 
Bestyrelsen beslutter i hvilket omfang lokalforeningen skal have stillet økonomi til rådighed 
til eventuelle aktiviteter. 
 
Lokalafdelingen skal som hovedregel varetages af lokale kræfter, Bestyrelsen medvirker 
dog gerne indtil der er etableret et lokalt netværk. 
 
§ 12 – Opløsning af foreningen 
 
Opløsning af foreningen kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, heraf 
en ordinær, og mindst ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 
 
Ved opløsning af foreningen tilfalder Patientforeningen Lungekræfts midler almennyttige 
formål, der tilgodeser lungekræft- og lungehindekræftramte og deres pårørende. 
 
 

 


