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Diakonissestiftelsens Vennekreds 

Vedtægter for foreningen ”Diakonissestiftelsens Vennekreds” 

 

§ 1: Navn og hjemsted 

Foreningens navn er ”Diakonissestiftelsens Vennekreds” og har hjemsted på Den danske Diako-

nissestiftelse, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg. 

§ 2: Formål: 

Foreningens formål er at: 

- holde medlemmerne orienteret om Diakonissestiftelsen, 

- øge omverdenens kendskab til Diakonissestiftelsens mangeartede aktiviteter, 

- afholde arrangementer på Diakonissestiftelsen for medlemmerne med program af almen 

interesse, kulturelt og åndeligt, 

- gennem samarbejde med Diakonissestiftelsen at bringe folk sammen på tværs af Diako-

nissestiftelsens mange arbejdsfelter og yde støtte til projekter, f.eks. ved indsamlinger og 

lignende. 

 

§ 3: Medlemmer 

Alle med interesse for Diakonissestiftelsen og som kan tilslutte sig foreningens formål, kan opta-

ges som medlem af foreningen. 

Indmeldelse i foreningen og fornyelse af medlemskab sker ved betaling af det fastsatte årlige 

kontingent. 

 

§ 4: Kontingent, udmeldelse og restance 

Kontingent fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling. 

Alle medlemmer betaler samme kontingent. 

Betaling skal ske ved indbetaling på foreningens bankkonto. 

Betaling af årskontingent giver stemmeret til og med den første ordinære generalforsamling. 

Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretær. Ved kontingentrestan-

ce, inden den ordinære generalforsamling, ophører medlemskabet, men kan genoptages, hvis 

det skyldige kontingent betales. 
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§ 5: Generalforsamling 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske skriftligt til det enkelte medlem pr. mail 

eller brev med mindst 30 dages varsel inden udgangen af juni måned. 

Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen 

og foreningens regnskab for den forløbne periode. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der leder forhandlingerne og de nødvendige afstem-
ninger. 

Afstemninger sker ved håndsoprækning. Afstemning skal dog ske skriftligt, når dirigenten, et 
medlem af bestyrelsen eller 3 medlemmer forlanger det.  

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

3. Aflæggelse og godkendelse af foreningens årsregnskab 

4. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til ændring af vedtægterne 

5. Bestyrelsens forslag til fordeling af over/underskud og fastlæggelse af næste års kontin-

gent 

6. Valg til bestyrelse og valg af 1 suppleant 

7. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant   

8. Eventuelt 

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de tilstedeværende stemmer. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hæn-

de senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

De indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens 

afholdelse ved bestyrelsens foranstaltning.  

§ 6: Bestyrelsen 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 

6 medlemmer vælges på generalforsamlingen således, at der hvert år er 3 medlemmer på valg 
for 2 år ad gangen. 

1 medlem udpeges for 2 år ad gangen af Diakonissestiftelsens bestyrelse. Dette medlem kan ikke 
vælges til foreningens formand. 

Der vælges 1 bestyrelsessuppleant for 1 år ad gangen.  

Bestyrelsens medlemmer kan genvælges. 

Kandidater til bestyrelsen kan bringes i forslag af alle foreningens medlemmer. 
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§ 7: Revisor 

 

Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. 

Genvalg kan finde sted. 

Revisor eller revisorsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen eller i nær familie med et af 

medlemmerne. 

 

§ 8: Konstituering 

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. 

Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

 

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling 

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 
25 medlemmer i foreningen fremsætter anmodning herom. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel efter samme regelsæt som ved 
ordinær generalforsamling samt med motiveret dagsorden. 
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§ 10: Regnskab 

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næst-
formand. 

Foreningens kasserer kan dog af bestyrelsen meddeles fuldmagt til at modtage indbetalinger og 
betale indgåede forpligtelser. 

 

 

§ 11: Hæftelse 

 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid tilhørende for-
mue. 

 

§ 12: Ophævelse af foreningen 

 

Ophævelse af foreningen kan kun ske af to på hinanden følgende generalforsamlinger, når 
mindst 2/3 af de fremmødte går ind derfor. Generalforsamlinger skal finde sted med mindst 3 
ugers mellemrum. 

Samtidig træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler. 

 

 

 

Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. november 1992, 

på generalforsamlingen den 9. oktober 1993, 

på generalforsamlingen den 6. oktober 1998, 

på generalforsamlingen den 29. april 2004, 

på generalforsamlingen den 22. april 2008 samt 

på generalforsamlingen den 12. maj 2016  

 


