stk. 5 Bestyrelsen har ansvar for, at
foreningens midler administreres i
overensstemmelse med vedtægter og
generalforsamlingsbeslutninger.
stk. 6 Bestyrelsen arbejder ulønnet.
§ 8 Økonomi, regnskab, revision
stk. 1 Foreningens regnskabsår
følger kalenderåret.
stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for
generalforsamlingen.
stk. 3 Foreningen fører regnskab og
laver referat fra bestyrelsesmøder og
generalforsamling.
stk. 4 Regnskabet fremlægges på den
ordinære generalforsamling til
godkendelse. Revisor, valgt på
foregående års generalforsamling, har
revideret regnskabet, inden det
fremlægges.
stk. 5 Støtteforeningen er medlem af
Hospice Forum Danmark og følger
deres regler vedrørende administration
af fradragsberettigede gaver. Der
betales et årligt kontingent til Hospice
Forum Danmark.
§ 9 Ændringer af vedtægter
stk. 1 Forslag til ændringer
vedtægterne kan kun fremsættes på den
ordinære generalforsamling.
De skal være skriftlige og være
foreningens formand i hænde senest 1.
april forud for den ordinære
generalforsamling i maj.
stk. 2 Vedtægtsændringer kan ske, når
mindst ½ af medlemmerne er til stede
ved generalforsamlingen. Mindst 2/3 af

disse skal stemme for de foreslåede
ændringer. Hvis flertallet af de
fremmødte stemmer for
vedtægtsændringen, men ½ af
medlemmerne ikke er til stede, kan
forslaget genfremsættes på en
ekstraordinær generalforsamling, der
holdes inden for 1 måned efter den
ordinære generalforsamling.
Vedtægtsændringen kan her vedtages
med 2/3 flertal af de fremmødte
medlemmer, uanset hvor stor en andel
de udgør af det samlede medlemstal.
§ 10 Opløsning af Støtteforeningen
ved Hospice Søholm
stk. 1 Opløsning af foreningen kan ske
ved ordinær generalforsamling, når
mindst ½ af medlemmerne er til stede,
og når beslutningen tages af mindst 2/3
af de fremmødte. Hvis ½ af
medlemmerne ikke er til stede, men
flertallet stemmer for forslaget, kan
forslaget genfremsættes på en
ekstraordinær generalforsamling, der
holdes inden for 1 måned efter den
ordinære generalforsamling. Forslaget
om opløsning af foreningen kan her
vedtages med 2/3 af de fremmødte
medlemmer, uanset hvor stor en andel
de udgør af det samlede medlemstal.
stk. 2 I tilfælde af foreningens
opløsning, skal dens midler efter
bestyrelsens beslutning tilfalde en
bestående forening/fond her i landet
med et alment velgørende hospiceformål, som svarer til de angivne
formål i vedtægternes § 3.

Vedtægter
for
Støtteforeningen
ved
Hospice Søholm
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Vedtaget ved stiftende generalforsamling 29. oktober 1997.
Revideret 6. juni 2001, 17. juni 2004, 16. juni 2008 og 7. juni 2011

§ 1 Navn
Foreningens navn er:
Støtteforeningen ved Hospice Søholm.
§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er:
Århus kommune
§ 3 Formål
Foreningens formål er:
- at udbrede kendskab til hospicetanken generelt
- at udbrede kendskab til det konkrete
hospicetilbud i Århus
- at støtte arbejdet på Hospice Søholm
i Århus
- at udbrede kendskab til frivilliges
indsats på hospice og i det palliative
team
- at medvirke til bedre vilkår for
uhelbredeligt syge og døende
mennesker samt deres pårørende
- at indgå i et aktivt samarbejde med
bl.a. Hospice Forum Danmark med
henblik på oprettelse af flere hospicepladser på landsplan.
§ 4 Medlemskreds og – betingelser
stk. 1 Som medlemmer kan optages
enkeltpersoner, par, organisationer,
institutioner og virksomheder.
stk. 2 Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse.
stk. 3 Medlemskab af Støtteforeningen indebærer medlemskab af
Hospice Forum Danmark i
overensstemmelse med denne
landsorganisations vedtægter.

Støtteforeningen betaler et årligt
kontingent til Hospice Forum
Danmark, som implicit dækker
medlemmernes kontingent til Hospice
Forum Danmark.
stk. 4. Medlems- og kontingentåret
følger kalenderåret. Medlemskab
gælder for et år ad gangen
stk. 5 Kontingentet fastsættes på den
årlige generalforsamling.
stk. 6 Medlemmerne hæfter ikke
personligt for foreningens evt. gæld
eller bestyrelsens dispositioner.
§ 5 Generalforsamling
stk. 1 Generalforsamlingen er
foreningens øverste myndighed.
stk. 2 Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år i maj måned
stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på
den ordinære generalforsamling, skal
afleveres skriftligt til formanden senest
den 15. april
stk. 4 Indkaldelse vedlagt dagsorden
sker med mindst 14 dages varsel ved
skriftlig meddelelse til hvert enkelt
medlem.
stk. 5 Kun medlemmer har stemmeret.
Enkeltpersoner har 1stemme, par 2
stemmer og organisationer, institutioner og virksomheder kan lade sig
repræsentere med 1 person, som har 1
stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og
der kan heller ikke stemmes pr. brev.
stk. 6 Dagsorden ved den ordinære
generalforsamling indeholder følgende
punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
til godkendelse
4. Regnskabsaflæggelse
til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.
stk. 7 Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig, når mindst 10
stemmeberettigede medlemmer er til
stede. Undtaget herfra er vedtægtsændringer.
stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine
beslutninger ved simpelt flertal. Hvis
stemmetallet står lige, tæller
formandens stemme dobbelt.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning,, med mindre bestyrelsen eller
mindst 7 stemmeberettigede ønsker,
den skal være skriftlig.
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen
finder det formålstjenligt eller når
mindst 1/3 af foreningens medlemmer
afgiver skriftligt ønske herom.
Indkaldes den ekstraordinære
generalforsamling efter ønske fra
medlemmerne, skal disse samtidig med
begæringen fremsende meddelelse om,
hvilke emner, de ønsker behandlet

stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske senest 14
dage efter modtagelse af begæringen
derom. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske skriftligt til
samtlige medlemmer med samme
varsel som ved ordinær generalforsamling, dvs. 14 dage.
I indkaldelsen skal angives de emner,
der er anledning til den ekstraordinære generalforsamling
stk. 3 Reglerne under den ekstraordinære generalforsamling - inkl.
afstemningsreglerne - er de samme som
ved ordinær generalforsamling.
Undtaget herfra er vedtægtsændringer
§ 7 Organisation
stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse
på 5 medlemmer, der vælges for en
periode på 2 år.
I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige
år vælges 3. Genvalg kan finde sted.
Hvert år vælges 2 suppleanter og 1
revisor. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med
formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig
når mindst 3 af bestyrelsen er til stede.
Formand og/eller næstformand skal
være blandt de 3.
stk. 4. Bestyrelsen tegnes udadtil af
formanden, i dennes fravær af næstformanden eller den/de fra bestyrelsen,
der har bestyrelsens tilsagn derom.

§ 1 Navn
Foreningens navn er:
Støtteforeningen ved Hospice Søholm.
§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er:
Århus kommune
§ 3 Formål
Foreningens formål er:
- at udbrede kendskab til hospicetanken generelt
- at udbrede kendskab til det konkrete
hospicetilbud i Århus
- at støtte arbejdet på Hospice Søholm
i Århus
- at udbrede kendskab til frivilliges
indsats på hospice og i det palliative
team
- at medvirke til bedre vilkår for
uhelbredeligt syge og døende
mennesker samt deres pårørende
- at indgå i et aktivt samarbejde med
bl.a. Hospice Forum Danmark med
henblik på oprettelse af flere hospicepladser på landsplan.
§ 4 Medlemskreds og – betingelser
stk. 1 Som medlemmer kan optages
enkeltpersoner, par, organisationer,
institutioner og virksomheder.
stk. 2 Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse.
stk. 3 Medlemskab af Støtteforeningen indebærer medlemskab af
Hospice Forum Danmark i
overensstemmelse med denne
landsorganisations vedtægter.

Støtteforeningen betaler et årligt
kontingent til Hospice Forum
Danmark, som implicit dækker
medlemmernes kontingent til Hospice
Forum Danmark.
stk. 4. Medlems- og kontingentåret
følger kalenderåret. Medlemskab
gælder for et år ad gangen
stk. 5 Kontingentet fastsættes på den
årlige generalforsamling.
stk. 6 Medlemmerne hæfter ikke
personligt for foreningens evt. gæld
eller bestyrelsens dispositioner.
§ 5 Generalforsamling
stk. 1 Generalforsamlingen er
foreningens øverste myndighed.
stk. 2 Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år i maj måned
stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på
den ordinære generalforsamling, skal
afleveres skriftligt til formanden senest
den 15. april
stk. 4 Indkaldelse vedlagt dagsorden
sker med mindst 14 dages varsel ved
skriftlig meddelelse til hvert enkelt
medlem.
stk. 5 Kun medlemmer har stemmeret.
Enkeltpersoner har 1stemme, par 2
stemmer og organisationer, institutioner og virksomheder kan lade sig
repræsentere med 1 person, som har 1
stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og
der kan heller ikke stemmes pr. brev.
stk. 6 Dagsorden ved den ordinære
generalforsamling indeholder følgende
punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
til godkendelse
4. Regnskabsaflæggelse
til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt.
stk. 7 Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig, når mindst 10
stemmeberettigede medlemmer er til
stede. Undtaget herfra er vedtægtsændringer.
stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine
beslutninger ved simpelt flertal. Hvis
stemmetallet står lige, tæller
formandens stemme dobbelt.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning,, med mindre bestyrelsen eller
mindst 7 stemmeberettigede ønsker,
den skal være skriftlig.
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen
finder det formålstjenligt eller når
mindst 1/3 af foreningens medlemmer
afgiver skriftligt ønske herom.
Indkaldes den ekstraordinære
generalforsamling efter ønske fra
medlemmerne, skal disse samtidig med
begæringen fremsende meddelelse om,
hvilke emner, de ønsker behandlet

stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske senest 14
dage efter modtagelse af begæringen
derom. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling skal ske skriftligt til
samtlige medlemmer med samme
varsel som ved ordinær generalforsamling, dvs. 14 dage.
I indkaldelsen skal angives de emner,
der er anledning til den ekstraordinære generalforsamling
stk. 3 Reglerne under den ekstraordinære generalforsamling - inkl.
afstemningsreglerne - er de samme som
ved ordinær generalforsamling.
Undtaget herfra er vedtægtsændringer
§ 7 Organisation
stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse
på 5 medlemmer, der vælges for en
periode på 2 år.
I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige
år vælges 3. Genvalg kan finde sted.
Hvert år vælges 2 suppleanter og 1
revisor. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med
formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.
stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig
når mindst 3 af bestyrelsen er til stede.
Formand og/eller næstformand skal
være blandt de 3.
stk. 4. Bestyrelsen tegnes udadtil af
formanden, i dennes fravær af næstformanden eller den/de fra bestyrelsen,
der har bestyrelsens tilsagn derom.

stk. 5 Bestyrelsen har ansvar for, at
foreningens midler administreres i
overensstemmelse med vedtægter og
generalforsamlingsbeslutninger.
stk. 6 Bestyrelsen arbejder ulønnet.
§ 8 Økonomi, regnskab, revision
stk. 1 Foreningens regnskabsår
følger kalenderåret.
stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for
generalforsamlingen.
stk. 3 Foreningen fører regnskab og
laver referat fra bestyrelsesmøder og
generalforsamling.
stk. 4 Regnskabet fremlægges på den
ordinære generalforsamling til
godkendelse. Revisor, valgt på
foregående års generalforsamling, har
revideret regnskabet, inden det
fremlægges.
stk. 5 Støtteforeningen er medlem af
Hospice Forum Danmark og følger
deres regler vedrørende administration
af fradragsberettigede gaver. Der
betales et årligt kontingent til Hospice
Forum Danmark.
§ 9 Ændringer af vedtægter
stk. 1 Forslag til ændringer
vedtægterne kan kun fremsættes på den
ordinære generalforsamling.
De skal være skriftlige og være
foreningens formand i hænde senest 1.
april forud for den ordinære
generalforsamling i maj.
stk. 2 Vedtægtsændringer kan ske, når
mindst ½ af medlemmerne er til stede
ved generalforsamlingen. Mindst 2/3 af

disse skal stemme for de foreslåede
ændringer. Hvis flertallet af de
fremmødte stemmer for
vedtægtsændringen, men ½ af
medlemmerne ikke er til stede, kan
forslaget genfremsættes på en
ekstraordinær generalforsamling, der
holdes inden for 1 måned efter den
ordinære generalforsamling.
Vedtægtsændringen kan her vedtages
med 2/3 flertal af de fremmødte
medlemmer, uanset hvor stor en andel
de udgør af det samlede medlemstal.
§ 10 Opløsning af Støtteforeningen
ved Hospice Søholm
stk. 1 Opløsning af foreningen kan ske
ved ordinær generalforsamling, når
mindst ½ af medlemmerne er til stede,
og når beslutningen tages af mindst 2/3
af de fremmødte. Hvis ½ af
medlemmerne ikke er til stede, men
flertallet stemmer for forslaget, kan
forslaget genfremsættes på en
ekstraordinær generalforsamling, der
holdes inden for 1 måned efter den
ordinære generalforsamling. Forslaget
om opløsning af foreningen kan her
vedtages med 2/3 af de fremmødte
medlemmer, uanset hvor stor en andel
de udgør af det samlede medlemstal.
stk. 2 I tilfælde af foreningens
opløsning, skal dens midler efter
bestyrelsens beslutning tilfalde en
bestående forening/fond her i landet
med et alment velgørende hospiceformål, som svarer til de angivne
formål i vedtægternes § 3.

Vedtægter
for
Støtteforeningen
ved
Hospice Søholm

_____________________________________________________________________________________

Vedtaget ved stiftende generalforsamling 29. oktober 1997.
Revideret 6. juni 2001, 17. juni 2004, 16. juni 2008 og 7. juni 2011

