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Vedtægter for lokalafdelingerne 
 

§1 

Medlemmer af lokalafdelingen er de i lokalområdet bosiddende medlemmer af Landsforeningen. Medlemmer i 

randområder kan ansøge hovedbestyrelsen om flytning fra en lokalafdeling til en anden. 

Nye medlemmer i Landsforeningen, der er bosiddende i ovennævnte lokalområde, vil automatisk blive medlemmer af 

lokalafdelingen. 

Lokalafdelingen må ikke optage medlemmer og ej heller opkræve kontingent uden om Landsforeningen.  

Såfremt der ikke findes en lokalafdeling, vil et medlem af Landsforeningen få mulighed for at blive medlem i den 

geografisk nærmest beliggende lokalafdeling. 

 

§2 

Det er lokalafdelingens formål at: 

1. Repræsentere Colitis-Crohn Foreningen i lokalområdet.  

2. Afholde informative møder om sygdommene.  

3. Udbrede kendskabet til colitis ulcerosa og Crohns sygdom, samt andre relaterede tarmsygdomme.  

4. Arbejde for tilgang af medlemmer til Colitis-Crohn Foreningen.  

5. Indsamle midler til lokalforeningen.  

6. Starte ”ERFA-grupper og ungegrupper” i lokalområdet. 

 

§3 

Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på, så vidt muligt, mindst 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. På valg er 

ca. halvdelen af bestyrelsen hvert år. Genvalg kan finde sted.  

Hovedbestyrelsen kan dispensere fra antallet af bestyrelsesmedlemmer til lokalafdelingens bestyrelse, såfremt der ikke er 

kandidater nok til bestyrelsen. 

Mindst halvdelen af medlemmerne skal være colitis eller Crohn ramte, eller i familie i 1.led til en colitis eller Crohn ramt: 

børn-forældre-søskende-ægtefælle/samlever. 

Der vælges så vidt muligt mindst 2 suppleanter til lokalafdelingens bestyrelse.  

 

§4 

Bestyrelsen vælges på en generalforsamling af og blandt lokalafdelingens medlemmer. 

Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed.  

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden den 1. marts. Enhver generalforsamling afholdes indenfor 

lokalafdelingens område. Den indkaldes skriftligt pr. mail og på ccf.dk og/eller i medlemsbladet af lokalafdelingens 

bestyrelse til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel, og med angivelse af følgende dagsorden: 
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1. Valg af dirigent.  

2. Lokalafdelingens beretning om lokalafdelingens virksomhed i den forløbne periode.  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

4. Lokalafdelingens forslag til en handlingsplan for det næste år.  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

6. Valg af suppleanter.  

7. Valg af revisor. 

8. Valg af revisorsuppleant.  

9. Indkomne forslag.  

10. Eventuelt.  

Stemmeret på generalforsamlingen har alle registrerede medlemmer af lokalafdelingen. Hvert medlem har én stemme. 

Der kan kun stemmes ved fremmøde. 

§5 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

Er der efter generalforsamlingen under 5 medlemmer i bestyrelsen, kan bestyrelsen selv supplere sig med op til 7 

medlemmer, uden afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 

Bestyrelsen skal, foruden generalforsamlingen, afholde/arrangere mindst 3 medlemsmøder pr. kalenderår, ellers bortfalder 

kontingentandelen fra Landsforeningen det efterfølgende år. Landsforeningens hovedbestyrelse udfører kontrollen, og er 

ansvarlig for at stoppe udbetalingen af kontingentandelen. Bornholm og Færøerne skal dog kun afholde/arrangere ét 

medlemsmøde foruden generalforsamlingen om året.  

Bestyrelsen skal afholde mindst 3 bestyrelsesmøder om året.  

Formanden indkalder bestyrelsen ved udsendelse af dagsorden. Hvis mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer 

skriftligt forlanger det, skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde.  

Formanden leder møderne, afstemningerne og sørger for, at beslutninger indføres i referat. Ethvert bestyrelsesmedlem er 

berettiget til kort at få sin afgivende mening indført i referatet. Referatet kan ikke gøre til genstand for forhandling på 

generalforsamling.  

Formanden sørger for udførelsen af de trufne beslutninger.  

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Før beslutninger kan træffes, skal et flertal af 

bestyrelsen være til stede. I tilfælde af stemmelighed er formanden eller i dennes fravær den fungerende formands 

stemme udslagsgivende.  

Beslutninger truffet i lokalafdelingens bestyrelse i strid med retningslinjer udstukket af Landsforeningens 

generalforsamling eller hovedbestyrelse er ugyldige.  

Såfremt et bestyrelsesmedlem, revisor eller en suppleant afgår inden for en valgperiode er lokalbestyrelsen bemyndiget til 

at udpege et nyt medlem eller suppleant for den resterende periode. 

Det er kun tilladt at søge om kommunale midler i lokalafdelingens område. 
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§6 

Lokalafdelingen tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen samt kassereren, to i forening. Disse kan 

meddele prokura i forening. Kassereren har prokura til alene at disponere på foreningens bankkonti. 

Formand og kasserer må ikke være i familie i 1.led eller ægtefælle /samlevende. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra 

foranstående sætning, hvis lokalafdelingen ellers ikke kan fortsætte. 

 

§7 

Bestyrelsen skal hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen, og senest den 15. marts, indsende skriftlig beretning 

samt revideret regnskab til foreningens sekretariat. Regnskabet skal følge kalenderåret.  

Bestyrelsen skal føre en kassekladde over de i lokalafdelingen afholdte udgifter og indtægter. Lokalafdelingens regnskab 

føres som standardregnskab. 

Følger bestyrelsen ikke ovennævnte i nærværende paragraf, kan hovedbestyrelsen afsætte lokalbestyrelsen og skal 

indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor den afsatte formand ikke kan stille op. 

 

§8 

Samarbejdsaftalen om opgavefordelingen mellem lokalafdelingerne og hovedbestyrelsen underskrives af den nyvalgte 

formand og landsformanden. Samarbejdsaftalen underskrives ved formandsskifte i lokalafdelingen. 

 

§9 

Opløsning af en lokalafdeling kan kun ske efter godkendelse af hovedbestyrelsen. I tilfælde af opløsning deponeres 

lokalafdelingens økonomiske midler hos landsforeningen indtil ny opstart af lokalafdelingen. 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 15. marts 1989 med vedtagne ændringer, bl.a. den 20. marts 2010, den 26. 

marts 2011, den 24. marts 2012, den 23. marts 2013, den 9. april 2016, den 7. april 2018 
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