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VEDTÆGTER FOR ”UNIQUEDANMARK” 

 

§ 1 Navn 

Stk. 1 Foreningens navn er UniqueDanmark, Foreningen for sjældne kromosomafvigelser.  

 

Stk. 2 Foreningen er landsdækkende for Danmark inklusive Færøerne og Grønland. 

 

Stk. 3 Foreningens hjemsted er formandens adresse. 

 

§ 2 Formål 

Stk. 1 Foreningens formål er at samle forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser. Foreningen vil hjælpe 

forældre med at skaffe viden og information om deres barns kromosomafvigelse og foreningen vil forsøge at formidle 

kontakt mellem forældre nationalt og internationalt. 

 

Stk. 2 Foreningen vil arbejde sammen med andre foreninger for på den måde at udvide mulighederne for at få 

information og kontakter. 

 

Stk. 3 Foreningen vil gennem information gøre professionelle rådgivere opmærksomme på foreningen, for på den måde 

at give nye forældre en chance for at finde andre forældre i en lignende situation. 

 

Stk. 4 Foreningen vil formidle kontakt mellem specialister/forskere og medlemmer, i det omfang medlemmerne ønsker 

det. 

 

§ 3 Medlemskreds 

Stk. 1 Alle forældre til et barn med en sjælden kromosomafvigelse, kan optages som medlemmer af foreningen. 

 

Stk. 2 Forældre til et barn med en diagnose svarende til en sjælden kromosomafvigelse kan også optages i foreningen. 

 

Stk. 3 En sjælden kromosomafvigelse er i denne forening defineret som under 20 kendte tilfælde i Danmark. 

 

Stk. 4 Er der mere end 10 medlemmer i UniqueDanmark med samme kromosomafvigelse, vil foreningen støtte denne 

gruppe i at danne deres egen forening. 

 

Stk. 5 Personer, foreninger eller organisationer med interesse i kromosomafvigelser, kan optages som støttemedlemmer. 

 

Stk. 6 Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Medlemskabet er først gyldig, når kontingentet 

er betalt. 

 

Stk. 7 Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Ved manglende betaling af kontingent sker 

udmeldelse automatisk. Betalt kontingent refunderes ikke. 

 

§ 4 Bestyrelsen 

Stk. 1 Bestyrelsen består af formanden og 3 – 4 medlemmer. 

 

Stk. 2 Medlemmer omfattet af § 3, stk. 1 eller stk. 2 kan vælges til bestyrelsen. 

 

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen vælges hvert 

år. Formanden er dog på valg hvert år. 

 

Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer senest 14 dage efter nyvalg. 

 

Stk. 5 1-2 suppleanter vælges for 1 år. 

 

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmer er tilstede. 

 

Stk. 7 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. 

 

§ 5 Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

 

Stk. 2 Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse 

 

Stk. 3 Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 
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§ 6 Kontingent 

Stk. 1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 

 

§ 7 Generalforsamling 

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 15. marts og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med 

angivelse af dagsorden med brev eller e-mail. 

 

Stk. 3 Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. Støttemedlemmer har ikke stemmeret. 

 

Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1.  Valg af dirigent 

2.  Valg af referent 

3.  Formandens beretning 

4.  Fremlæggelse af revideret regnskab 

5.  Behandling af indkomne forslag 

6.  Fastlæggelse af kontingent 

7.  Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget 

8.  Valg af formand 

9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

10. Valg af ekstern revisor 

11. Eventuelt 

 

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest to uger før 

generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde senest den 1. februar. 

 

Stk. 6 Ved afstemninger gælder simpelt flertal, uanset de fremmødtes antal. 

 

Stk. 7 Vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af 

dagsorden. Vedtægtsændringen træder i kraft med virkning fra den generelforsamling, de vedtages på. 

 

Stk. 8 De vedtagne beslutninger skal føres til referat. 

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne ønsker 

det. 

 

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 1 uge, og skal afholdes senest 4 uger efter, at 

anmodningen er præsenteret for formanden. 

 

§ 9 Regnskab 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12. 

 

Stk. 2 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

 

§ 10 Foreningens opløsning 

Stk. 1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes af generalforsamlingen, såfremt den er opført som et 

særligt punkt på dagsordenen og når 3⁄4 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 

 

Stk. 2 Ved opløsning fordeles foreningsaktiver ud fra foreningens formål, efter den opløsende generalforsamlings 

nærmere bestemmelser. 

 

§ 11 Ikrafttræden 

Stk. 1 Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling oktober 2000 og revideret på generalforsamling  

den 10. september 2011 og 12. marts 2017. 

********************************************************************************** 


