Alzheimerforeningens vedtægter pr. 20. maj 2017
§ 1. Navn og hjemsted
Alzheimerforeningen er oprettet den 9. april 1991 og er en forening til
bekæmpelse af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Foreningens hjemsted er den til enhver tid gældende adresse for foreningens sekretariat.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at virke for bekæmpelse og behandling af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme samt for bedring af vilkårene for personer med demens og deres pårørende.
Disse formål søges opnået ved at:
a. øge offentlighedens kendskab til demenssygdomme - herunder
Alzheimers sygdom
b. oplyse og rådgive om de nævnte sygdomme og dermed skabe
forståelse for personer med demenssygdom og pårørendes situation,
c. arbejde for at forbedre støtte og omsorg for personer med demens og deres pårørende og fremme uddannelsen af personale,
der skal støtte personer med demens,
d. støtte forskning vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, og
e. deltage i internationalt samarbejde.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1.
Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner (personligt
medlemskab) familier/husstande (familiemedlemsskab) og juridiske
personer (institutionsmedlemskab og firmamedlemskab).
Stk. 2.
Familie/husstande og juridiske personer er repræsenteret ved én navngiven fysisk person og har som sådan samme rettigheder og forpligtelser som en enkeltperson jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3.
Som personligt medlem eller familiemedlem af Alzheimerforeningen
bliver man samtidig medlem af en lokalforening (jf. § 12, stk. 1) afgjort
ud fra medlemmets bopæl. Såfremt et medlem ønsker at blive tilknyttet en anden lokalforening, end der hvor medlemmet har sin bopæl,
kan medlemmet ved meddelelse til foreningens sekretariat vælge en
anden lokalforening. Det er medlemmets registrerede tilknytning pr. 1.
januar, der bestemmer, i hvilken lokalforening medlemmet er valgbart
og har stemmeret. Man kan ikke være medlem af mere end én lokalforening.
Stk. 4.
Personlige medlemmer og familiemedlemmer kan både udøve indflydelse i foreningen gennem stemmeret i lokalforeningen herunder ved
valg af lokalforeningens formand, der har sæde i repræsentantskabet
(jf. § 6 og §12 stk. 6) og gennem deltagelse i og stemmeret på demensrådsmødet (jf. § 13). Kun medlemmer, der har betalt kontingent har
stemmeret og er valgbare (jf. §4, stk. 3)
§ 4. Kontingent
Stk. 1
Medlemmer betaler kontingent til landsforeningen. Lokalforeninger
og demensgrupper kan ikke opkræve kontingent.
Stk. 2
Medlemskontingentet fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde for det følgende regnskabsår.
Stk. 3
Kun medlemmer, der har betalt kontingent har stemmeret og er valgbare (jf. §3, stk. 4)
§ 5. Foreningens organisation
Foreningens organisation består af:
•
•
•
•
•
•
•

repræsentantskab
bestyrelse
forretningsudvalg
faglige udvalg
demensråd
lokalforeninger
demensgrupper

§ 6. Repræsentantskabet
Stk. 1.
Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.
Repræsentantskabet består af et antal medlemmer, der vælges/udpeges på følgende måde:
1.
2.
3.
4.

Formanden for landsforeningen
Én repræsentant fra hver lokalforening (jf. § 12, stk. 6)
Formanden for forskningsudvalget
Et antal repræsentanter valgt af Demensrådet blandt medlemmer svarende til antallet af repræsentantskabsmedlemmer fra
lokalforeninger dog minimum 12 repræsentanter (jf. § 13, stk. 2)

Formanden vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde (jf. § 7).
De under punkt 2 nævnte repræsentantskabsmedlemmer har sæde i
repræsentantskabet, så længe de beklæder de omhandlede hverv. De
under pkt. 4 valgte medlemmer vælges for en toårig periode (jf §13,
stk. 2).
Stk. 3.
Repræsentantskabet afholder ordinært repræsentantskabsmøde en
gang årligt inden udgangen af maj måned
Stk. 4.
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan indkaldes af formanden,
når der er behov herfor, foreningens revisor eller når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer skriftligt forlanger det og fremsender
en motiveret dagsorden med angivelse af de emner, der ønskes behandlet, til foreningens sekretariat. Det påhviler foreningens sekretariat at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 4
uger efter, at førnævnte forlangende er modtaget i sekretariatet.
Stk. 5.
Indkaldelse til repræsentantskabsmøder sker med mindst 3 ugers varsel ved brev eller e-mail til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem,
dog således at varslet ved indkaldelse til ekstraordinære repræsentantskabsmøder er mindst 2 uger og højst 3 uger. Indkaldelsen skal i begge
tilfælde være ledsaget af en dagsorden for mødet.
Stk. 6.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, herunder forslag om valg af nye medlemmer til
repræsentantskabet, skal være foreningens sekretariat i hænde senest
den 1. april i det pågældende år.
Stk. 7.
Stemmeafgivning sker – hvor vedtægterne ikke foreskriver andet – ved
håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog benyttes, når mere end
ét stemmeberettiget medlem forlanger det.

§ 7. Dagsorden for repræsentantskabsmøde
Stk. 1.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport samt budget til godkendelse
4. Fastlæggelse af medlemskontingent, jf. § 4
5. Valg af formand for landsforeningen
6. Valg af næstformand for landsforeningen
7. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen, jf. § 8, stk. 2
8. Valg af 5 medlemmer fra lokalforeningerne til bestyrelsen, jf. §
8, stk. 2
9. Valg af revisor, jf. § 16
10. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne, jf. § 6, stk. 6
11. Eventuelt
Stk. 2.
Den på det ordinære repræsentantskabsmøde valgte formand, respektive næstformand er tillige formand, respektive næstformand for såvel
repræsentantskab, bestyrelse som forretningsudvalg.
Stk. 3
Formanden vælges blandt Alzheimerforeningens medlemmer. Næstformand og bestyrelse vælges ud af repræsentantskabets medlemmer,
og samtlige repræsentantskabsmedlemmer er valgbare og har stemmeret. Formand, næstformand og bestyrelse vælges for en periode på 1 år.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 4.
De under dagsordenens punkt 7 og 8 valgte medlemmer af bestyrelsen
vælges for ét år ad gangen.
Stk. 5.
Foreningens arbejde er baseret på en frivillig indsats, og alle tillidshverv i foreningen i repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg
og fagudvalg samt i lokalforeninger og demensgrupper er ulønnede.
§ 8. Bestyrelse
Stk. 1.
Foreningens bestyrelse består af 13 medlemmer, der under ansvar over
for repræsentantskabet varetager foreningens ledelse. Bestyrelsen afholder minimum 4 møder om året og i øvrigt efter behov. Bestyrelsen
indkaldes af formanden.

Stk. 2.
Bestyrelsen består af foreningens formand, næstformand, formanden
for forskningsudvalget, 5 repræsentanter fra lokalforeningerne, som
tilstræbes at komme fra hver sin region, og 5 medlemmer valgt på det
ordinære repræsentantskabsmøde, jf. § 7, stk. 1, punkt 7 og 8.
Stk. 3.
Bestyrelsen udarbejder blandt andet budget og regnskab til repræsentantskabets godkendelse.
Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5.
Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens direktør, der varetager
den daglige drift og er leder af sekretariatet. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for direktørens virker herunder tegningsretten for direktøren, jf. § 15
§ 9. Forretningsudvalg
Stk. 1.
Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg som varetager foreningens
daglige forretninger. Bestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets kommissorium.
Stk. 2.
Forretningsudvalget sammensættes af foreningens formand, næstformand, og 3 yderligere medlemmer valgt blandt bestyrelsens medlemmer.
§ 10. Andre udvalg
Stk. 1.
Ved første møde efter det ordinære repræsentantskabsmøde nedsætter
bestyrelsen et forskningsudvalg på mindst 5 medlemmer og et retsudvalg på 2 - 5 medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes kommissorium og forretningsorden. Forskningsudvalgets formand er udpeget af
Forskningsrådet for sundhed og sygdom. Forskningsudvalget, hvor klinisk, basal og anden relevant forskning skal være repræsenteret, er ansvarlig for afgivelse af indstillinger til Alzheimer-Forskningsfonden om
fondens uddeling af midler til fondens formål. Alzheimer-Forskningsfondens økonomi er uafhængig af Alzheimerforeningens økonomi.
Stk. 2.
Bestyrelsen kan nedsætte øvrige ad hoc udvalg efter behov og fastsætter disse udvalgs kommissorium og forretningsorden.
§ 11. Beslutninger m.v.
Stk. 1.

Enhver forsamling i foreningen med de dertil hørende lokalforeninger
– dog undtaget generalforsamlinger i lokalforeningerne - er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformand er til stede. Hvor intet andet fremgår af vedtægterne træffes alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 2.
Såfremt et medlem af repræsentantskabet er forhindret i at deltage i et
repræsentantskabsmøde, kan der stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt
kan kun gives til et andet medlem af foreningen, og som tilhører den
samme medlemskategori samt medlemskategorierne nævnt i vedtægternes § 6, stk. 2, pkt. 2 og 4 Der kan kun stemmes med én fuldmagt.
Stk. 3.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende
§ 12. Lokalforeninger
Stk.1.
Medlemmer af Alzheimerforeningen kan danne en lokalforening. Lokalforeningen består af medlemmer bosiddende inden for Lokalforeningens geografiske afgrænsning jf. dog §3 stk. 3. Lokalforeningens
geografiske afgrænsning følger kommunegrænserne jf. dog stk. 3.
Stk. 2
Lokalforeningen vælger en formand, der er ansvarlig for kontakten til
de kommunale myndigheder og Alzheimerforeningen i spørgsmål
vedr. den/de pågældende kommune.
Stk. 3
Bestyrelsen godkender oprettelse og nedlæggelser af lokalforeninger.
Bestyrelsen kan beslutte at dispensere for bestemmelserne i §12, stk. 1
således at en lokalforenings geografiske afgrænsning omfatter to eller
flere kommuner. Der kan kun være én lokalforening i hver kommune.
Bestyrelsen skal udarbejde en standardvedtægt, som skal anvendes af
lokalforeningerne.
Stk. 4. Lokalforeningerne fastsætter selv sine aktiviteter indenfor rammerne af vedtægterne og landsforeningens øvrige beslutninger, jf endvidere §14.
Stk. 5.
Lokalforeningen modtager tilskud fra foreningen efter regler, som fastsættes af bestyrelsen. Lokalforeningerne er forpligtede til efter afslutningen af kalenderåret at indsende et revideret og godkendt regnskab
til bestyrelsen. Landsforeningen hæfter ikke for gæld stiftet af lokalforeninger eller demensgrupper uden landsforeningens samtykke.

Stk. 6.
Lokalforeningens formand eller i dennes fravær et andet valgbart medlem af lokalforeningen udpeget af bestyrelsen er medlem af Alzheimerforeningens repræsentantskab. (jf. § 6, stk. 2).

§ 13. Demensrådet
Stk. 1
Medlemmer af Alzheimerforeningen kan deltage i Demensrådet, der
afholdes én gang om året på samme dag som og umiddelbart forud for
Repræsentantskabsmødet. Demensrådet drøfter emner af betydning
for Alzheimerforeningens formål og virke.
Stk. 2.
Demensrådet vælger et antal medlemmer til repræsentantskabet svarende til antallet af repræsentantskabsmedlemmer fra lokalforeninger,
dog minimum 12 repræsentanter (jf. §6, stk.2, pkt. 4). Demensrådets
medlemmer af repræsentantskabet vælges for 2 år ad gangen således,
at der hvert år er halvdelen af medlemmer valgt af Demensrådet på
valg.
Stk. 3.
Demensrådet indkaldes med mindst tre ugers varsel via e-mail og/eller
annoncering i Alzheimerforeningens medlemsmagasin.
§14. Demensgrupper
Stk. 1
Medlemmer af Alzheimerforeningen kan danne en demensgruppe.
Demensgrupperne kan være lokale, regionale eller nationale og være
emnemæssigt eller geografisk afgrænsede. Ikke medlemmer af Alzheimerforeningen kan deltage i demensgruppernes aktiviteter. Demensgrupper udpeger en kontaktperson, som skal være medlem af Alzheimerforeningen. Juridiske personer kan ikke være kontaktpersoner for
en demensgruppe.
Stk. 2.
Demensgrupper bestemmer egne aktiviteter og kan ansøge om tilskud
fra Alzheimerforeningens sekretariat.

Stk. 3.
Alzheimerforeningens sekretariat godkender oprettelse og nedlæggelse af demensgrupper.
Stk. 4.

Aktiviteter i lokale demensgrupper skal i det tilfælde, der eksisterer en
lokalforening, som dækker demensgruppens geografiske område, koordineres mellem demensgruppen og den pågældende lokalforening.
§ 15. Tegningsret
Stk. 1
Foreningen forpligtes i retsforhold af
- den samlede bestyrelse,
- foreningens formand - eller i dennes forfald næstformand - i forening med et medlem af forretningsudvalget
- foreningens formand - eller i dennes forfald næstformand - i forening med foreningens direktør Jf. § 15, stk.2
Stk. 2.
Ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom eller lignende væsentlige
økonomiske beslutninger tegnes foreningen af
- foreningens formand – eller i dennes forfald næstformand – i forening med to medlemmer af forretningsudvalget
- foreningens formand – eller i dennes forfald næstformand – i forening med et medlem af forretningsudvalget og direktøren.
Stk.3.
Forretningsudvalget kan med bestyrelsens godkendelse give fuldmagt
til at forpligte foreningen i nærmere betegnet omfang

§ 16. Årsrapport
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten revideres af en
statsautoriseret revisor, der vælges af repræsentantskabet for 1 år ad
gangen.
§ 17. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Stk. 1.
Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning træffes
af repræsentantskabet, idet det til vedtagelse af sådanne beslutninger
kræves, at mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede,
og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Er det pågældende repræsentantskabsmøde ikke beslutningsdygtigt
som følge af manglende fremmøde, men har mindst 2/3 af de fremmødte stemt for forslaget, indkalder repræsentantskabet inden 14 dage
til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor samme forslag kan vedtages,

uanset hvor mange repræsentantskabsmedlemmer, der er mødt, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer
stemmer herfor.
Stk. 2.
Træffer repræsentantskabet beslutning om foreningens opløsning, skal
der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler
til fremme af foreningens formål eller dermed beslægtede formål.
Stk. 3.
Eventuelt likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal overdrages til en anden forening mv. eller religiøst samfund mv. som er
hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS‐land og som har
et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Vedtægterne er vedtaget på Alzheimerforeningens Repræsentantskabsmøde den 20. maj 2017 og træder i kraft denne dato, dog således at alle
valgte repræsentanter besidder deres poster indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde i 2018.

Århus, den 20. maj 2017
……………………………………………..
Birgitte Vølund, Landsformand

……………………………………………….
Grethe Skovlund, Næstformand

