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Vedtægter for 
COLITIS-CROHN FORENINGEN 

 
§ 1 Navn og hjemsted  

   Foreningens navn er: Landsforeningen til bekæmpelse af COLITIS ULCEROSA og MORBUS CROHNS SYGDOM 

samt andre relaterede tarmsygdomme. Foreningen virker tillige under navnet Colitis-Crohn Foreningen. 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er sekretariats adresse. 

 

§ 2 Formål 

   Foreningens formål er at bekæmpe COLITIS ULCEROSA, MORBUS CROHNS SYGDOM og andre relaterede 

tarmsygdomme. Dette formål søges nået ved i Danmark: 

- at støtte videnskabelig forskning,  

- at søge COLITIS-CROHN ramtes forhold forbedret i alle henseender. Dette gælder også for andre relaterede 

tarmsygdomme.  

- at udbrede kendskab til sygdommene og derved skabe forståelse for COLITIS-CROHN ramtes og pårørendes 

kår, samt kårene for andre relaterede tarmsygdomsramte.  

- at støtte en landsdækkende opbygning af foreningens virke,  

- at deltage i nordisk og andet internationalt samarbejde. 

 

Stk. 2. Der kan uddeles af landsforeningens midler efter begrundet skriftlig ansøgning, der indeholder 

oplysninger om formålet, som må falde indenfor denne paragrafs formålsbestemmelse. Ansøgninger bedømmes 

af et af hovedbestyrelsen nedsat udvalg. 

 

§ 3 Medlemmer 

   Som medlemmer af landsforeningen kan optages enkelte personer, familiemedlemskaber(en husstand), samt 

firmaer, selskaber, institutioner, hospitaler, kommuner, organisationer og foreninger. Kontingentet fastsættes 

af landsgeneralforsamlingen. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis handlinger, udtalelser eller skriverier er direkte 

skadelige for landsforeningens daglige virke og omdømme. På den efterfølgende landsgeneralforsamling har 

den ekskluderede ret til at forklare sine handlinger, og dermed lade det være op til landsgeneralforsamlingen 

om eksklusionen skal fastholdes eller ophæves. 

 

§ 4 Donationer 

   Det pålægges hovedbestyrelsen at forvalte evt. indkomne donationer, så disse giver et så optimalt afkast 

som muligt. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan investere landsforeningens midler i sikre værdipapirer med kort løbetid. Det er en 

forudsætning for at kunne investere, at værdipapirerne er let omsættelige. 
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§ 5 Landsforeningens organer 

   Landsforeningens organer består af Landsgeneralforsamlingen, hovedbestyrelse og udvalg efter behov. 

 

§ 6 Generalforsamlingen 

   Landsgeneralforsamlingen er landsforeningens højeste myndighed. Landsgeneralforsamlingen fastsætter de 

nærmere retningslinjer for hovedbestyrelsens og lokalafdelingernes virke. 

Stk. 2. Ordinær Landsgeneralforsamling afholdes én gang om året inden den 15. april. Den indkaldes gennem 

medlemsbladet af hovedbestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og med angivelse af dagsorden:  

1) Fremlæggelse af hovedbestyrelsens beretning om landsforeningens virksomhed i den forløbne periode til 

godkendelse  

2) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge 

3) Hovedbestyrelsens forslag til handlingsprogram for det næste år 

4) Behandling og godkendelse af budget 

5) Fastsættelse af kontingenter 

6)   Indkomne forslag 

7)  Valg 

    a) Landsformand/Landsforkvinde 

    b) Hovedbestyrelsesmedlemmer 

8) Valg af suppleanter 

9) Valg af 2 interne revisorer 

10) Beslutning om steder for næste ordinære landsgeneralforsamling 

11) Eventuelt 

Stk. 3. Landsgeneralforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål 

vedrørende sagernes behandling. 

Stk. 4. Hvert betalende personlige medlem og familiemedlemsskab af Colitis-Crohn Foreningen har én stemme 

og er stemmeberettiget på landsgeneralforsamlingen 

Stk. 5. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre 1 af de fremmødte stemmeberettigede deltagere 

forlanger skriftlig afstemning. 

Stk. 6. Beslutninger på landsgeneralforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal, medmindre andet 

fremgår af vedtægterne. 

Stk. 7. Over det på landsgeneralforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres referat af en af 

hovedbestyrelsen valgt referent. 

Stk. 8. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære landsgeneralforsamling, samt kandidater til pkt. 7 på 

dagsordenen, jf. stk. 2, må være indgivet skriftligt til hovedbestyrelsen senest den 1. marts. 

Stk. 9. Såfremt antallet af opstillede kandidater er mindre end antallet af disponible stillinger til 

hovedbestyrelsen kan yderligere forslag til kandidater ske på selve landsgeneralforsamlingen. 

Stk. 10. Medlemmer, der skriftlig tilkendegiver, at de er villige til at modtage valg, er valgbare, selvom de er 

forhindrede i at give møde på landsgeneralforsamlingen. 
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§ 7. Ekstraordinær landsgeneralforsamling 

   Ekstraordinær landsgeneralforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen, eller mindst 1/3 af de 

stemmeberettigede eller 2/3 af lokalafdelingerne fremsætter skriftligt ønske herom ledsaget af forslag til 

dagsorden, og indkaldes af hovedbestyrelsen, senest 6 uger efter en sådan begærings fremkomst, med mindst 

14 dages varsel og angivelse af dagsorden. 

 

§ 8 Valg af foreningens landsformand/landsforkvinde 

   Landsgeneralforsamlingen vælger foreningens landsformand/landsforkvinde 3 år ad gangen med simpelt 

flertal. Opnår ingen af kandidaterne mere end 50% af stemmerne, vil der være omvalg mellem de to 

kandidater med højst antal gyldige stemmer. 

Stk. 2. Den valgte landsformand/landsforkvinde kan ikke samtidig fungere som formand/forkvinde for en 

lokalafdeling.  

Stk. 3. Forslag til kandidat til landsformand/landsforkvindeposten indsendes sammen med 4 stillere til 

hovedbestyrelsen. Såfremt ingen eller kun en kandidat er opstillet, kan yderligere forslag til kandidater til 

landsformand/landsforkvindeposten ske på selve landsgeneralforsamlingen. Den fungerende 

landsformand/landsforkvinde er selvskreven kandidat, medmindre denne ikke ønsker at fortsætte.  

Stk. 4. Afgår foreningens Landsformand/Landsforkvinde i løbet af funktionsperioden, fungerer 

næstformanden/næstforkvinden som landsformand frem til næstkommende, ordinære landsgeneralforsamling. 

Der kan dog indkaldes til ekstraordinær landsgeneralforsamling jævnfør § 7.  

Stk. 5. Er der ikke valgt nogen landsformand/landsforkvinde, og er der ingen kandidater til 

landsformand/landsforkvindeposten ved den ordinære generalforsamling, vil næstformanden/næstforkvinden 

frem til den ekstraordinære landsgeneralforsamling fungere som foreningens landsformand/landsforkvinde.  

Stk. 6. Landsformanden/Landsforkvinden kan beholde sin lokalformandspost til den næste generalforsamling, 

hvis dette er tilfældet. Den ekstraordinære landsgeneralforsamling skal finde sted inden 4 uger, og forslag til 

kandidater med 4 stillere skal indsendes til hovedbestyrelsen senest 14 dage efter den landsordinære 

generalforsamlings afholdelse. 

§ 9 Hovedbestyrelsen 

   Landsgeneralforsamlingen vælger en hovedbestyrelse bestående af 9 medlemmer + 

landsformand/landsforkvinde. 

Stk. 2. Mindst 5 af hovedbestyrelsens medlemmer skal være COLITIS eller CROHN ramte eller familie i 1. led til 

en COLITIS eller CROHN ramt: børn-forældre-søskende eller ægtefælle/samlever. Højest 2 af 

hovedbestyrelsens medlemmer kan være IBS ramte. 

Stk. 3. Hovedbestyrelsen vælges for 3 år ad gangen og afgår skiftevis med 3 årligt. Afgår et 

hovedbestyrelsesmedlem i valgperioden, vælges på den efterfølgende landsgeneralforsamling et 

hovedbestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. 

Stk. 4. En landsformand/landsforkvinde og/eller hovedstyrelsesmedlemmer og/ eller suppleanter i 

hovedbestyrelsen må ikke være familiemedlemmer i 1. led, ægtefælle/samlevende eller ansat i foreningen. 
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Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan efter behov udpege kommitterede til over for sig at stille forslag til løsning af 

specialopgaver. Sådanne kommitterede vil efter indkaldelse kunne deltage i hovedbestyrelsesmøder uden 

stemmeret. 

Stk. 6. Hovedbestyrelsen bemyndiges til at udpege udvalg, som kommer med indstilling til fordeling af 

landsforeningens midler. Oprettelsen af et eller flere fundatser henhører under dette udvalg. 

Stk. 7. Desuden vælges 3 suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

 

§ 10 

   Hovedbestyrelsen konstituerer sig med næstformand/næstforkvinde, sekretær, kasserer og international 

repræsentant, og fastsætter selv sin forretningsorden. Landsformand/Landsforkvinde, næstformand og kasserer 

må ikke komme fra samme lokalafdeling. Den internationale repræsentant repræsenterer CCF i EFFCA (det 

internationale samarbejdsorgan) og i det nordiske samarbejde. Den valgte repræsentant er samtidig formand 

for det internationale udvalg. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen skal afholde mindst 4 møder årligt.  

Stk. 3. Landsformanden/Landsforkvinden indkalder mødedeltagerne, og giver forinden møderne de pågældende 

underretning om, hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet. 

Stk. 4. Landsformanden/Landsforkvinden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at 

beslutninger indføres i referat. Ethvert hovedbestyrelsesmedlem er berettiget til kort at få sin afvigende mening 

indført i referatet. Referatet kan ikke gøres til genstand for forhandling ved en generalforsamling. 

Stk. 5. Landsformanden/Landsforkvinden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger. 

Stk. 6. Hovedbestyrelsesmøderne indkaldes af landsformanden/landsforkvinden og skal indkaldes, når mindst 3 

af hovedbestyrelsens medlemmer skriftligt pr. mail forlanger det. 

 

§ 11. Beslutninger m.v. 

   Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. 

Stk. 2. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

landsformandens/landsforkvindens stemme afgørende. 

Stk. 3. Kommer antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer under 4 eksklusiv landsformanden/landsforkvinden, 

skal hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinær landsgeneralforsamling med henblik på valg af nye 

hovedbestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 4. Alle hverv som landsformand/landsforkvinde, næstformand/næstforkvinde, kasserer, 

hovedbestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem og kommitteret er ulønnede, dog således at såvel 

hovedbestyrelsesmedlemmerne inklusive landsformanden/landsforkvinden, kommitterede og suppleanter bør 

have deres faktiske omkostninger i forbindelse med arbejdet for foreningen dækket. 

 

 

mailto:info@ccf.dk
http://www.ccf.dk/


 

 

 

 

 

 

 
 

Colitis-Crohn Foreningen - Nørregade 71-75, 1.th. - 5000 Odense C - Tlf. 35 35 48 82 - mail: info@ccf.dk - www.ccf.dk 
 

 

§12. Tegningsret 

   Foreningen tegnes af landsformanden/landsforkvinden eller næstformanden/næstforkvinden for 

hovedbestyrelsen samt kassereren, to i forening. Disse kan meddele prokura i forening. 

 

§ 13. Regnskab 

   Landsforeningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret 

revisor, der vælges af hovedbestyrelsen. Revisor må ikke være familiemedlemmer i 1. led, børn-forældre-

søskende, ægtefælle/samlever eller ansat i foreningen.  

 

§ 14. Vedtægtsændringer 

   Vedtægtsændringer kan kun ske efter vedtagelse når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede 

medlemmer af foreningen stemmer for. 

 

§ 15. Administration 

   Landsgeneralforsamlingen bemyndiger hovedbestyrelsen til at ansætte et antal lønnede medarbejdere, når 

det findes hensigtsmæssigt, for at landsforeningen kan fungere på tilfredsstillende vis.  

Stk. 2. De lønnede medarbejdere ansættes af hovedbestyrelsen, som fastsætter kompetencen og 

ansættelsesforholdet. 

Stk. 3. De lønnede medarbejdere kan ikke være medlemmer af hovedbestyrelsen eller sidde i bestyrelsen for 

en lokalafdeling. De kan sidde i udvalg men uden stemmeret.  

Stk. 4. De ansatte skal alene stå til ansvar for deres handlinger overfor hovedbestyrelsen. 

 

§ 16. Foreningens opløsning 

   Beslutning om landsforeningens opløsning kan kun ske på en landsgeneralforsamling, hvor mindst 2/3 af 

samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås et sådant flertal ikke, kan opløsningen ske mindst 8 

dage efter forelæggelse på en ny landsgeneralforsamling, hvor den kan vedtages med simpelt flertal.  

Stk. 2. Træffer landsgeneralforsamlingen beslutning om landsforeningens opløsning, skal foreningens midler gå 

til formål, der i så høj grad som muligt svarer til de i § 2 nævnte. Endvidere skal landsgeneralforsamlingen 

beslutte, at formuen overdrages til én navngiven/flere navngivne almen velgørende foreninger mv., som er 

hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land. Den trufne beslutning forelægges Indenrigs- og/eller 

Sundhedsministeriet til godkendelse, og dette ministeriums afgørelse om formuens anvendelse er bindende 
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§ 17. Ikrafttrædelse 

   Nærværende vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 15. marts 1989 med vedtagne ændringer den 25. februar 1995, 

den 8. februar 1997, den 28. februar 1998, den 24. marts 2001, den 16. marts 2002, den 22. marts 2003, den 

9. april 2005, den 10. juni 2006, den 29. marts 2008., den 20. juni 2009, den 22. marts 2014, den 12. juni 

2016., den 7. april 2018, den 6. april 2019, den 28. august 202 og 12. juni 2022. 
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