Indkaldelse til generalforsamling for Dansk Brystkræft
Organisation
Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 16. marts 2019 fra kl. 16:30 til 17.45
Generalforsamlingen afholdes på Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle.
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette
Behandling af indkomne forslag (1)
Fastsættelse af kontingent
Valg til formand og bestyrelse* jfr. beslutninger under pkt. 4.
Valg af intern revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
(1) Bestyrelsen fremlægger vedtægtsændringsforslag vedr. § 3, § 4 og § 5.
Vedtægtsændringsforslag er vist skematisk herunder.
§3
Medlemmer

§4
Generalforsamlingen

Medlemmer, der har betalt kontingent inden
generalforsamlingen, har stemmeret og er
valgbare til bestyrelsen. Alle medlemmer
modtager foreningens publikationer.

Forslag til ændring - anført i kursiv
So
 m medlemmer optages alle, som har eller har haft
brystkræft og alle der er disponeret for arvelig
brystkræft.
Medlemmer, der har betalt kontingent inden
generalforsamlingen, har stemmeret og er valgbare
til bestyrelsen. Alle medlemmer modtager
foreningens publikationer.

Personer, virksomheder eller foreninger, der
ønsker at støtte DBO med økonomisk bidrag,
modtager foreningens publikationer efter ønske.

Personer, virksomheder eller foreninger, der ønsker
at støtte DBO med økonomisk bidrag, modtager
foreningens publikationer efter ønske

Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed. Generalforsamlingen fastsætter
foreningens vedtægter. Generalforsamlingen
finder sted en gang om året senest ved udgangen
af april måned og skal annonceres med mindst 4
ugers varsel. Forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest 14 dage før datoen for
generalforsamlingen - se endvidere pkt. 9

Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed. Generalforsamlingen fastsætter
foreningens vedtægter. Generalforsamlingen finder
sted en gang om året senest ved udgangen af april
måned og skal annonceres med mindst 4 ugers
varsel. Forslag som ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen se endvidere pkt. 9

Nuværende
Som medlemmer optages alle, som har eller har
haft brystkræft.

Dagsorden for generalforsamlingen skal som
minimum indeholde:

Dagsorden for generalforsamlingen skal som
minimum indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af
dette
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til formand og bestyrelse
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af
dette

På generalforsamlingen har alle medlemmer én
stemme. Alle personvalg skal afgives skriftligt,
hvis der er flere kandidater. Nyvalg til bestyrelsen
kan kun ske blandt medlemmer. Der kan kun
stemmes af medlemmer, der er mødt op på
generalforsamlingen. Alle beslutninger på
generalforsamlingen vedtages ved simpelt
stemmeflertal. Se dog § 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
bestyrelsen, eller såfremt mindst ¼ af de
stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver
det. Ekstraordinær generalforsamling skal
indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. På
en ekstraordinær generalforsamling kan kun
medlemmer, der er mødt op på
generalforsamlingen, stemme.
§5
Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fra 6-9 medlemmer valgt på
generalforsamlingen. Bestyrelsen ledes af
formanden, som vælges særskilt af
generalforsamlingen for to år. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for 2 år
ad gangen.
Efter tur er halvdelen på valg hvert år. Genvalg
kan finde sted op til 4 gange.
Generalforsamlingen kan vælge 1-2 nye
medlemmer for et år, herunder kan et afgående
bestyrelsesmedlem vælges (også afgående efter 4
år) hvis:
- der er færre end fem valgte
bestyrelsesmedlemmer og et nyvalg ikke
giver mindst seks medlemmer
- et bestyrelsesmedlem stopper før den
to-årige valgperiodes udløb.

4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
På generalforsamlingen har alle medlemmer én
stemme. Alle personvalg skal afgives skriftligt, hvis
der er flere kandidater. Nyvalg til bestyrelsen kan
kun ske blandt medlemmer. Der kan kun stemmes
af medlemmer, der er mødt op på
generalforsamlingen. Alle beslutninger på
generalforsamlingen vedtages ved simpelt
stemmeflertal. Se dog § 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
bestyrelsen, eller såfremt mindst ¼ af de
stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver
det. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes
skriftligt med mindst 3 ugers varsel. På en
ekstraordinær generalforsamling kan kun
medlemmer, der er mødt op på
generalforsamlingen, stemme.

Bestyrelsen består af fra 5 - 9 medlemmer valgt på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen ledes af formanden.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Efter tur er halvdelen på valg hvert år. Genvalg kan
finde sted op til 4 gange.
Generalforsamlingen kan vælge 1-2 nye medlemmer
for et år, herunder kan et afgående
bestyrelsesmedlem vælges (også afgående efter 4
perioder) hvis:
- der er færre end fem valgte
bestyrelsesmedlemmer
- et bestyrelsesmedlem stopper før den
to-årige valgperiodes udløb.

Valgperioden starter ved generalforsamlingens
afslutning. Efter hver generalforsamling
konstituerer bestyrelsen sig med næstformand,
sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Valgperioden starter ved generalforsamlingens
afslutning. Efter hver generalforsamling konstituerer
bestyrelsen sig med formand, næstformand,
sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5
medlemmer er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3
medlemmer er til stede, heraf skal enten formand
eller næstformand være til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.
Bestyrelsen afholder mindst ét møde i kvartalet.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.
Bestyrelsen afholder mindst ét møde i kvartalet.

De gældende vedtægter kan ses på www.brystkraeft.dk
Der skal vælges op til 5 nye bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i år*. - (* jfr. beslutninger
under dagsordenens pkt. 4).
Der gøres opmærksom på at bestyrelsen afholder konstituerende møde efter Æresprisoverrækkelsens
afslutning lørdag den 16. marts 2019.

20. januar 2019

