
Vedtægter 
For Dansk Hæmokromatoseforening (Danish Haemochromatosis Association, DHA) 

1. Formål 
1.1. Organisationens navn er Dansk Hæmokromatoseforening, DHA (Danish Haemochromatosis Association). 

 
1.2. DHA er en landsdækkende interesseorganisation for: Patienter med genetisk disposition til hæmokromatose 

og deres familiemedlemmer og pårørende. 
 

1.3. DHA har som formål: 
a) At formidle viden til patienter, lægfolk, herunder familiemedlemmer og pårørende, fagfolk og andre om 

tidlig diagnosticering og behandling af hæmokromatose. 
b) At støtte forskning i hæmokromatose 
c) At formidle oplysning og udvikle tilbud til de, der har fået skader af hæmokromatose. 

 
2. Medlemskab og kontingent. 

2.1. Som medlemmer optages enkeltpersoner, der har hæmokromatose eller er bærer af genet, pårørende, 
læger og andre som har særlig interesse for hæmokromatose og er interesserede i at udbrede kendskab til 
sygdommen. Det tilstræbes, at medlemmer, der selv har hæmokromatose, får afgørende indflydelse i 
foreningens besluttende organer. 

 
2.2. Medlemmer betaler kontingent som vedtaget på generalforsamlingen. 

 
2.3. Som støttemedlemmer kan optages firmaer og institutioner. 

 
3. Foreningens opbygning. 

3.1. Foreningen består af følgende organisationsled: 
a) Generalforsamlingen 
b) Bestyrelsen 

 
3.2. Generalforsamlingen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg til at varetage specielle opgaver. 

 
4. Generalforsamlingen: 

4.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 

4.2. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgang marts. Bestyrelsen indkalder med mindst 3 ugers 
varsel. 
 

4.3. Alle medlemmer kan deltage. 
 

4.4. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et 
andet medlem. 

 

4.5. En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede, der møder. 
 

4.6. Forslag til vedtægtsændringer og andre sager skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før 
generalsamlingen. Generalforsamlingen kan med flertal vedtage at behandle sager, der er blevet forelagt 
senere end denne frist. 

 

4.7. Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede og gælder straks, om 
ikke andet besluttes. 

 
Dagsorden for generalforsamlingen: 
1. Godkendelse af stemmeberettigede 
2. Valg af ordstyrer 



3. Valg af referent 
4. Godkendelse af dagsorden 
5. Bestyrelsens beretning og godkendelse 
6. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf. 
7. Fastsættelse af kontingent 
8. Vedtægtsændringer, hvis aktuelt 
9. Indkomne forslag 
10. Valg af formand, op til 6 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt revisor. 

 
5. Ekstraordinær generalforsamling: 

5.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmer ønsker det. 
 

5.2. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle emner, der er bekendtgjort ved indkaldelsen, med 
mindst 4 ugers varsel. 

 
6. Bestyrelsen: 

6.1. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. 
 

6.2. Bestyrelsen består af Formand, op til 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer 
og suppleanter vælges for 2 år ad gangen, og 4 medlemmer af bestyrelsen skal vælges i lige år og 3 
medlemmer i ulige år. 

 

6.3. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og tegner foreningen udadtil i henhold til vedtægterne og 
beslutninger truffet på generalforsamlingen 

 

6.4. Bestyrelsen fordeler opgaverne mellem bestyrelsen og suppleanterne og fastsætter refusionsregler. 
 

6.5. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 

6.6. Referater fra bestyrelsesmøder sendes til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor. 
 

6.7. Hvert år udarbejdes en redegørelse for virksomheden, der sendes til alle foreningens medlemmer. 
 

6.8. Bestyrelsen ansætter medarbejdere i sekretariatet samt udpeger en dataansvarlig og engagerer faglige 
rådgivere. Bestyrelsen fastsætter løn og arbejdsvilkår og definerer arbejdsopgaver. 

 
7. Opløsning af foreningen. 

7.1. Foreningen kan opløses når ¾ af de fremmødte medlemmer vedtager dette på en generalforsamling. 
 

7.2. Foreningens aktiver tilfalder formål, der ligger inden for DHA’s formålsparagraf. 
 
 
 
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11. september 2012. 
Vedtægterne er ændret på den ordinære generalforsamling den 12. april 2016. 
Vedtægterne er ændret på den ordinære generalforsamling den 30. marts 2019. 
 


