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Vedtægter for Alzheimerforeningen i  

 

________________________Kommune/Kommuner 

1.        Formål 

1.1 Inden for                                       Kommune/Kommuner arbejder lokalforeningen for at realisere 
Alzheimerforeningens formål: 

- at virke for bekæmpelse og behandling af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme 
samt for bedring af vilkårene for personer med demens og pårørende. 

2 Medlemmer  

2.1 Medlemmer af landsforeningen er medlemmer af lokalforeningen i den kommune, hvor de har 
bopæl jf Landsforeningens vedtægter §12, stk. 1. 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 jf. Landsforeningens 
vedtægter § 3, stk. 3. Det er medlemmets registrerede tilknytning pr. 1. januar der bestemmer, hvor 
medlemmet er valgbart og har stemmeret. 

2.2 Kontingent betales til landsforeningen. Lokalforeningen kan ikke opkræve yderligere 
kontingent. 

3 Generalforsamling 

3.1 Generalforsamlingen er lokalforeningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling 
afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen 
for lokalforeningen. 

3.2 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel enten ved almindeligt 
brev eller e-mail til hvert enkelt medlem, eller ved annoncering i Landsforeningens 
medlemsmagasin. 

3.3 Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 
3.4 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

a. Valg af dirigent og referent 

b. Formandens beretning om lokalforeningens virke i det forløbne år 

c. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 

d. Orientering om landsforeningens virke 

e. Behandling af fremsatte forslag 

f. Valg af formand for lokalforeningen 

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

h. Eventuelt 

3.5  Stemmeret har alle personlige medlemmer og familiemedlemmer af lokalforeningen, og som 
ikke er i kontingentrestance til landsforeningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
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3.6 Stemmeafgivning sker – hvor vedtægterne ikke foreskriver andet – ved håndsoprækning. 
Skriftlig afstemning skal dog benyttes hvis mindst ét stemmeberettiget medlem forlanger det. 

3.7 Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages 
omvalg. 

 

4. Ekstraordinær generalforsamling 

4.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis det 
skriftligt forlanges af mindst 25 medlemmer. 

4.2 Senest 6 uger efter, at en sådan begæring er fremsat, skal mødet afholdes. Indkaldelse sker på 
samme måde som ved ordinær generalforsamling. Landsforeningen underrettes samtidig 
herom. 

 

5.  Bestyrelsen 

5.1 Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af et ulige antal medlemmer og mindst 3. 

Hvert medlem vælges for 2 år ad gangen, således at et ulige antal medlemmer er på valg i ulige 
år og et lige antal medlemmer på valg i lige år. Genvalg kan finde sted. 

5.2 For medlemmer af bestyrelsen vælges op til 3 suppleanter. 

5.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. 

5.4 Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt. 

5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden 
eller næstformanden er til stede. 

5.6 Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende. 

5.7 I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. 

 

6. Regionsforsamlinger 

6.1 Lokalforeningerne indenfor hver af de 5 regioner kan danne en regionsforsamling, 
Regionsforsamlingen vælger blandt regionsforsamlingens medlemmer en formand, som har til 
opgave at indkalde til møder, mv.  Formanden for regionsforsamlingen er ansvarlig for 
kontakten til de regionale myndigheder og Alzheimerforeningen i regionale spørgsmål vedr. 
den pågældende region. 
 

7 Regnskab 

7.1 Lokalforeningens regnskab er kalenderåret. 

7.2 Lokalforeningerne udarbejder et årsregnskab, der skal revideres af en registreret revisor 
udvalgt af landsforeningen. Årsregnskabet godkendes af lokalforeningens generalforsamling. 

7.3 Udgifter til revision af lokalforeningernes års regnskaber afholdes af landsforeningen. 
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7.4  Inden udgangen af april måned efter godkendelse på lokalforeningens generalforsamling 
indsendes et eksemplar af det reviderede og godkendte regnskab til landsforeningen. 

 

8. Lokalforeningens kompetence  

8.1 Lokalforeningen repræsenterer landsforeningen i Kommune/Kommuner og varetager 
information, rådgivning og vejledning m.m. af personer med demens og pårørende i 
overensstemmelse med landsforeningens formål. 

8.2 Lokalforeningen kan etablere interesse- og pårørendegrupper efter behov. 

 Lokalforeningens bestyrelse fastsætter i samarbejde med den enkelte gruppes medlemmer 
retningslinjer for gruppens virksomhed. 

8.3 Lokalforeningen kan ikke forpligte landsforeningen økonomisk eller på anden måde. 

8.4 Lokalforeningen har i behandling af lokale anliggender ret til at forhandle med de pågældende 
myndigheder, samt til at rette henvendelse til pressen og offentligheden. 

 Lokalforeningen kan modtage tilskud fra landsforeningen efter ansøgning til bestyrelsen. 

8.5 Ansøgning om sponsorstøtte, fondsmidler eller anden fundraising må kun ske efter aftale med 
landsforeningen. Lokalforeningen kan modtage tilskud, gaver og bidrag til anvendelse til lokale 
formål.  

8.6 Med landsforeningens forudgående godkendelse kan der foretages indsamling til lokale formål. 

8.7 Lokalforeningerne er forpligtet til at følge Landsforeningens vedtægter, beslutninger og 
indsamlingsetiske retningslinjer. 

8.8 Hvert år inden udgangen af april måned indsender lokalforeningen en beretning om sin 
virksomhed til landsforeningen. 

 

9. Tegningsregler 

9.1 Lokalforeningen tegnes af formand og næstformand eller kasserer i forening. 

9.2 Formand og næstformand i forening kan meddele kassereren fuldmagt til at disponere over 
lokalforeningens pengemidler og anvise betaling af godkendte udgifter. 

 

10. Ophør 

10.1 Såfremt lokalforeningen ophører, overgår eventuelle aktiver til landsforeningen. 

 

11. Vedtægter 

11.1  Nærværende standardvedtægt er vedtaget af Alzheimerforeningens repræsentantskab 20.  maj 
2017 og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Alle valgte fortsætter dog indtil næste 
valg. 

 

 


