
 
 

Vedtægter for "Dansk forening for Williams syndrom"  

 

§1. Foreningens navn er "Dansk forening for Williams syndrom".  

 

§2. Foreningens adresse følger formanden.  

 

§3. Foreningens formål er:  

• At udbrede kendskabet til Williams Syndrom.  

• At opnå kontakt med personer med Williams syndrom.  

• At fungere som bindeled mellem foreningens medlemmer.  

• I muligt omfang at formidle kontakt mellem foreningens medlemmer og organisationer 

eller institutioner der udøver rådgivende, oplysende og hjælpende virksomhed for personer 

med Williams syndrom.  

• I muligt omfang at assistere organisationer og institutioner der udøver forskning omkring 

Williams syndrom  

• I muligt omfang at rådgive personer med Williams Syndrom og disses pårørende, i deres 

kontakt med offentlige myndigheder og institutioner.  

 

§4. Foreningen er landsdækkende. Medlemskab kan tegnes af alle med relationer til, eller særlig interesse 

for Williams Syndrom, enten som et personligt medlemskab eller som et familiemedlemskab. Et personligt 

medlemskab giver rettigheder for en person. Et personligt medlemskab giver også rettigheder for den 

pågældendes barn under 18 år med Williams Syndrom. Et familiemedlemskab giver rettigheder for et 

forældrepar samt deres børn under 18 år herunder børn med Williams Syndrom.  

Personer med Williams syndrom, der har familie eller værger, der er medlem af foreningen, bliver 

automatisk medlem af Williams foreningen ved det fyldte 18. År. Ønsker denne person eller dets værger 

ikke dette medlemskab, skal denne eller dennes værger aktivt melde sig ud af Williams foreningen.  

Udmeldingen skal ske skriftligt til formanden  

Stemmeret har Personlige medlemmer med én stemme, samt Familie medlemmer med to stemmer. En 

repræsentant for et familiemedlemskab har således to stemmer. 

 

§5. Medlemmer som modarbejder foreningen, kan ekskluderes.  
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§6. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  

 

§7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 30. juni, og skal indkaldes skriftligt med mindst 

4 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

14 dage før generalforsamlingen.  

Fuldmagt kan gives til et andet medlem, som dog højest kan medbringe 2 fuldmagter.  

Stemmeret har alle medlemmer over 15 år med gyldigt medlemskab, og generalforsamlingen er 

beslutningsdygtig uanset fremmøde.  

Med indkaldelsen til generalforsamlingen skal følge en dagsorden, der som minimum skal indeholde 

følgende punkter:  

1. Valg af ordstyrer/dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.  

4. Indkomne forslag.  

5. Fastsættelse af kontingent.  

6. Valg af formand eller kasserer  

Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Valg af 1 suppleant til Bestyrelsen  

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant  

8. Eventuelt.  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på foranledning af bestyrelsen eller når mindst 2/5 af 

medlemmerne indsender skriftligt forlangende herom til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal 

indkaldes med mindst 8 dages skriftligt varsel og afholdes senest 6 uger efter, at der er indsendt skriftligt 

forlangende derom af mindst 2/5 af medlemmerne.  

Med indkaldelsen skal følge en dagsorden 

 

§8. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen, og betales forud for et kalenderår, senest ved udgangen 

af første kvartal. Ved indmeldelse betales et forholdsmæssigt kontingent for resten af året, med 1/4 

årskontingent pr. påbegyndt kvartal.  

Ved manglende indbetaling af kontingent, 30 kalenderdage efter udløbsfrist for indbetaling, betragtes 

dette som et ønske om udmelding af foreningen, hvilket vil blive eksekveret uden yderligere henvendelse 

fra bestyrelsen.  

Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse af foreningen.  
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§9. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvor formanden tegner 

foreningen udadtil. 

Alle poster er ulønnede.  

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, dog således at formanden vælges i de ulige 

år, mens kasserer vælges i de lige år.  

Ved næst kommende bestyrelsesmøde tildeler bestyrelsen tillidsposterne. Alle tillidsposter gælder frem til 

næste generalforsamling.  

Der vælges 1 suppleant hvert år. Der vælges hver år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.  

Genvalg kan finde sted.  

Bestyrelsen kan altid nedsætte ad hoc grupper, hvor den finder det fornødent.  

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens 

påhvilende forpligtelser. Alene foreningens kapital hæfter.  

 

§10. Med undtagelse af vedtægtsændringer, foregår alle afstemninger ved simpelt stemmeflertal, uanset 

antallet af fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemmer af de fremmødte.  

 

§11. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, og kontrollen udøves af revisoren. 

Alle udgifter afholdt for foreningen, skal dokumenteres med originale bilag eller kopi af originale bilag. 

Udgifter for foreningen refunderes ved, at fremsende de originale bilag eller kopi af de originale bilag til 

formanden eller kassereren senest 3 måneder efter, at udgiften er afholdt. Hvis udgifter ikke kan 

dokumenteres med bilag eller, at bilag fremsendes senere end de 3 måneder, skal der foreligge en særskilt 

aftale med enten formanden eller kassereren for at få disse udgifter dækket af foreningen.  

 

§12. Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske gaver. 

(Arv). §13. Foreningen kan kun opløses når det af indkaldelsen til generalforsamlingen klart fremgår, at en 

sådan afstemning vil finde sted, og kun hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, på 2 af hinanden 

følgende generalforsamlinger/ekstraordinære generalforsamlinger, stemmer for foreningens opløsning. 

I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder dens midler efter Generalforsamlingens bestemmelse en 

forening med et beslægtet formål, eller der oprettes et legat til gavn for personer med sygdommen 

Williams syndrom. 


