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Forslag til vedtægtsændringer
Forslaget er stillet af Hospice Forum Danmarks bestyrelse.

§

Den nuværende formulering

Forslag til ny formulering
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Foreningen er en landsorganisation, der
målrettet arbejder på at udbrede kendskabet
til hospice-tanken og på at forbedre vilkårene i
Danmark for uhelbredeligt syge og døende
mennesker samt deres pårørende. De
frivilliges indsats er et vigtigt element i
foreningens arbejde.
Foreningens mål er – som led i den lindrende
indsats over for alvorligt syge og døende samt
deres pårørende – at medvirke til etablering
og videreudvikling af selvejende hospicer i
Danmark
Forslag til kandidater fremsættes af
medlemmer og af den siddende bestyrelse.
Valgbare er personer, som er indstillet af
aktiv-medlemmer eller af den siddende
bestyrelse. På generalforsamlingen
(delegeretforsamlingen) vælges ved direkte
valg en landsformand (for 1 år), 2
bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) og mindst 2
suppleanter (for 1 år) blandt de foreslåede
kandidater. Genvalg kan finde sted.
Foreningen tegnes i alle anliggender af
landsformanden eller i hans fravær af
næstformanden, begge i forening med et
bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles
prokura
§10. Hospicefonden Danmark 10.1.
Bestyrelsen varetager Hospicefonden
Danmarks administration i enhver henseende
og i overensstemmelse med fondens fundats.
10.2. Hospicefonden Danmarks forhold er ikke
undergivet generalforsamlingens
(delegeretforsamlingens) myndighed, men

Foreningen er en landsorganisation, der
målrettet arbejder på at udbrede kendskabet til
hospice-tanken og på at forbedre vilkårene i
Danmark for mennesker med livstruende
sygdomme og deres pårørende. De frivilliges
indsats er et vigtigt element i foreningens
arbejde.
Foreningens mål er- som led i den lindrende
indsats over for mennesker med livstruende
sygdomme og deres pårørende – at medvirke til
etablering og videreudvikling af selvejende
hospicer i Danmark.
Forslag til kandidater fremsættes af medlemmer
og af den siddende bestyrelse. Valgbare er
personer, som er indstillet af aktiv-medlemmer
eller af den siddende bestyrelse. På
generalforsamlingen (delegeretforsamlingen)
vælges ved direkte valg en landsformand (for 1
år), 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) og mindst
2 suppleanter (for 1 år) blandt de foreslåede
kandidater. Genvalg kan finde sted.
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Foreningen tegnes i alle anliggender af
landsformanden eller i dennes fravær af
næstformanden, begge i forening med et
bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles prokura
Hele §10 udgår, da Hospicefonden Danmark er
vendt tilbage til at have egen bestyrelse.
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bestyrelsen skal i sin årsberetning underrette
om fondens udvikling i det forløbne år. 10.3.
Bestyrelsen fører et separat regnskab for
Hospicefonden Danmark. Regnskabet
revideres af foreningens revisor.
§11. Ændring af vedtægt og foreningens
opløsning 11.1. Vedtægtsændringer eller
forslag til ophævelse af foreningen kan kun
gennemføres, når mindst halvdelen af de
mulige stemmer, jf. pkt. 5.4., er til stede, og
når beslutningen er vedtaget med mindst 2/3
af de afgivne stemmer. 11.2. Er
vedtægtsændringer eller beslutning om
ophævelse af foreningen vedtaget med 2/3 af
de afgivne stemmer, uden at halvdelen af
stemmerne er til stede, indkaldes med 3 ugers
varsel til ny generalforsamling
(delegeretforsamling), på hvilken spørgsmålet
eller forslaget kan vedtages med 2/3 af de
afgivne stemmer uden hensyntagen til antal
fremmødte. 11.3. I tilfælde af foreningens
opløsning beslutter bestyrelsen, hvilken/hvilke
forening/-er eller fond/-e med alment
velgørende hospice-formål her i landet
restformuen skal tilfalde.

Som konsekvens af forslaget om at slette § 10,
ændrer §11 navn til §10 og punkterne 11.1 –
11.2 – 11.3 bliver til 10.1 – 10.2 – 10. 3

