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Hospice Lederforeningen i Danmark 
. 
§ 1. Navn og hjemsted 
 
Stk. 1. Foreningens navn er: Hospice Lederforeningen i Danmark  
 
 
§ 2. Formål 
 
Et lederforum, der medvirker til at udvikle visioner og strategier for den palliative indsats i Danmark, 

og arbejder målrettet på at udbrede og indfri disse.  

 

Formålet søges fremmet ved: 

 
- at arbejde målrettet på at udvikle, koordinere og implementere den palliative viden i 

sundhedsvæsenet 
 

- at påvirke civilsamfundets syn på sygdom og død som et eksistentielt vilkår 
 

- at fremme udviklings- og forskningsmulighederne inden for palliation. 
  

- at være repræsenteret i relevante nationale og regionale fora, hvor der træffes beslutninger for det 
palliative område 

 
- at være repræsentant for fremtidens stemme i den palliative indsats 

 
 
 
§ 3. Medlemskab 
 
Stk. 1. Som medlemmer optages ledere, som har det øverste ledelsessansvar på et hospice 
 
Stk. 2. Indmeldelse og udmeldelse sker skriftligt til foreningens formand.  
 
Stk. 3. Kontingent fastsættes for to år af gangen på foreningens generalforsamling. 
 
Stk. 4. Kontingent indbetales i januar måned og refunderes ikke ved udmeldelse.  
 
 
§ 4. Generalforsamlingen 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned 
 
Stk. 3. Generalforsamlingen med angivelse af tid og sted varsles på mail til medlemmerne senest 4 uger før. 
Indkomme forslag skal indsendes til formanden senest 3 uger før. Dagsorden til generalforsamlingen 
udsendes mindst 2 uger før på mail til medlemmerne. 
 
Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. 
Der kan stemmes ved fuldmagt.  
 
Stk.5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Behandling af indkomne forslag  
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5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
7. Valg af suppleant  
8. Valg af 1 revisor 
9. Eventuelt 
 
Stk.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
 
Stk.7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal ved håndsoprækning. Skriftlig 
afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået 
flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes 
reglen om simpelt flertal. 
 
 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 
 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, 
og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning til formanden. I 
sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til 
formandens kundskab. 
 
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 
 
 
§ 6. Bestyrelsen 
 
Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af formand, næstformand og sekretær, (samt en 
suppleant som kan indkaldes efter behov 
 
Stk.2. Det enkelte bestyrelsesmedlem vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges 2 
medlemmer i ulige år og et medlem i lige år. Suppleant vælges for et år ad gangen.  
Genvalg kan finde sted. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter nyvalg. 
 
Stk.4. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal 
 
Stk. 5 Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og mødeaktivitet.  
 
Stk. 6 Bestyrelsen fremlægger et revidereret årsregnskab på generalforsamlingen, samt et forslag til budget 
for kommende års aktiviteter.  
 
 
§ 7. Bestyrelsens opgaver 
 
Stk. 1 Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig i forhold til interesse og kompetence.  
 
Stk.2 Bestyrelsen tegner gruppen udadtil vedrørende spørgsmål fra offentligheden i forhold til indsatsen på 
hospice. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen er proaktiv ved relevante debatter og problemstillinger vedrørende den palliative indsats 
generelt og hospice især. 
 
Stk. 4. Bestyrelsen skal arbejde for, at der er repræsentation fra foreningen i relevante nationale 
samarbejdsfora og instanser.  
 
Stk. 5 Bestyrelsen skal på vegne og evt. foranledning af medlemmerne give svar på spørgsmål af generel og 
principiel karakter. 
Stk. 6. Bestyrelsen skal lægge op til værdimæssige og strategiske drøftelser i foreningen. 
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§ 8. Medlemmerne 
 
Stk. 1 Medlemmerne skal være aktivt deltagende i foreningen.  
 
Stk. 2 Medlemmerne bør orientere og involvere foreningen vedrørende væsentlige lokale og nationale 
tiltag/ændringer/nytænkning i det palliative område.  
 
Stk. 3 Medlemmerne er forpligtigede til at profilere foreningen.  
 
 
§ 9. Økonomi, regnskab og revision 
 
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 
 
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. 
 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af bestyrelsen, der tillige fører foreningens 
medlemsregister. 
 
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 
 
 
§ 10. Tegningsregler 
 
Stk. 1. Formanden og mindst et bestyrelsesmedlem tegner foreningen udadtil. 
 
 
§ 11. Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 
 
Stk. 2. Vedtægtsændringerne vedtaget på generalforsamlingen, træder i kraft umiddelbart herefter. 
 
 
§ 12. Opløsning 
 
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende 
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 
 
Stk. 2. Ved opløsning overgår en evt. formue til de eksisterende hospicer, hvis leder er repræsenteret i 
foreningen.  
 
§ 13. Datering 
 
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28.april 2015  
og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 25.november 2020 
 
 
Dirigentens underskrift: Lisbet Due Madsen 
 
 
 


