
Vedtægter for 
 

Pompe-foreningen i Danmark 
 
 
Navn og formål 
 
§1 Foreningens navn er Pompe-foreningen i Danmark og den har hjemsted på formandens adresse i            

Danmark. 
 
§2 Foreningens formål er : 

- at yde støtte til personer med Pompe’s sygdom og deres pårørende 
- at virke i de Pompe’s syges interesse overfor myndigheder og institutioner 
- at udbrede kendskabet til sygdommen til gavn for personer med Pompe’s sygdom 
- at tage kontakt med tilsvarende danske og udenlandske foreninger, med henblik på 

erfaringsudveksling og samarbejde 
- at støtte og fremme forskningen i relation til Pompe’s 

 
Medlemskab og kontingent 
 
§3 Som medlem kan optages alle med Pompe’s sygdom, deres pårørende og andre interesserede.  
 
 Eksklusion kan finde sted hvis et medlem modarbejder foreningens formål. Eksklusion kan alene finde 

sted på en ekstra ordinær generalforsamling, jvf. § 6.  
  
§4 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og forfalder helårligt pr. 1.februar. 
 
 Der fastsættes satser for: -      personer 

                                                     -     familier 
 

Familie-kontingent dækker alene familiemedlemmer med samme folkeregisteradresse. 
 

Udmeldelse kan ske med dags varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 
 

Generalforsamlinger 
 
§5 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
 
§6  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned efter forudgående 

skriftlig (pr. brev eller e-mail) indkaldelse med 4 ugers varsel. 
 
 Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis et flertal i bestyrelsen skønner det nødvendigt eller efter 

krav fra mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel og senest 14 dage efter, at kravet er fremkommet 
til bestyrelsen. 

  
 Stemmeret har Pompe-patienter og pårørende, der har betalt rettidigt kontingent. Familiemedlemskaber 

har i alt én stemme. 
 
Generalforsamlingerne er beslutningsdygtige uanset fremmøde. Dog jf. § 12. 

 For generalforsamlings beslutninger gælder simpel stemmeflerhed, dog jf. § 12. Fuldmagt kan gives til 
et andet medlem. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

  
 Til bestyrelsen kan vælges personer fra alle medlemsgrupper, dog skal der være et flertal af personer 

med Pompe’s Sygdom eller deres pårørende.  
 



§7  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter : 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsens beretning  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  
4. Fastsættelse af kontingentsatser for det næste år. 
5. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
6. a) Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i lige år 
       b) Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år  
7. Valg af suppleanter for 1 år 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år 
9. Eventuelt 

 
§8 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af formanden og 2-4 medlemmer. 
 

Valgperioden er 2 år af. Genvalg kan finde sted. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Der udarbejdes og arkiveres referat af alle møder. 
 

§9 Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske gaver (arv) 
 
§10 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og regnskabet revideres af den på generalforsamlingen 

valgte revisor. 
 
§11 Foreningen tegnes af formanden. 
  

I sager af økonomisk karakter tegnes foreningen af den samlede bestyrelse, som dog kan meddele 
fuldmagt til formand og/eller kasserer. 
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende 
forpligtelser. 
 
Foreningen hæfter udelukkende med foreningens midler. 

 
Vedtægtsændringer og opløsning 
 
§12 Vedtægtsændringer kan vedtages såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling. 

Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af de 
stemmeberettigede medlemmer er til stede.  

 
  Foreningens opløsning kan kun ske, hvis det vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger 

efter reglerne om vedtægtsændringer. 
 
 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler, efter generalforsamlingens beslutning 

en dansk forening med et beslægtet formål, eller der oprettes et legat til fordel for personer med 
Pompe’s. Sygdom.. 

 
 
 
 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den  5/4 2014 i Kolding 


