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VEDTÆGTER
for

Foreningen Intensiv Symposium Hindsgavl
------------------------------------

Navn og hjemsted:

§1

Foreningens navn er ”Intensiv Symposium Hindsgavl”.
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§2
Foreningens formål:
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og støtte forskning og udvikling indenfor intensiv
terapi, bl.a. ved afholdelse af faglige arrangementer.

§3
Foreningens medlemskab af organisationer m.v.:
Foreningen er tilknyttet Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Dansk Selskab
for Intensiv Terapi (DSIT).

Medlemskreds og kontingent:

§4

Som medlemmer kan optages personer som er uddannet indenfor intensiv terapi. Det skal tilstræbes,
at medlemskredsen geografisk skal repræsentere hele landet.
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Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.
Ansøgning om optagelse som medlem fremsendes til foreningens bestyrelse, der ved simpelt stemmeflertal afgør, om ansøgeren kan optages som medlem.

Generalforsamling:

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af oktober måned og indkaldes
med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne, eventuelt pr. e-mail.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan kun
stemmes ved personligt fremmøde.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg i henhold til punkt 6.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger
indføres i protokol.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal, jfr. dog punkt 10 og 11.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en
måned, når mindst 3 medlemmer skriftligt stiller krav herom.

Foreningens daglige ledelse:

§6

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger.
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Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Regnskab og revision:

§7

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Regnskabsåret er 1. juli – 30. juni.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Tegningsregler:

§8

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden
eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Hæftelse:

§9

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Vedtægtsændringer:

§ 10

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer
er for forslaget.

Opløsning:

§ 11

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene skal være ordinær.
Eventuelt overskud/formue går ved opløsning af foreningen til enten forskning indenfor intensiv terapi
eller anæstesiologisk forskning.
---ooo000ooo---
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.

Lars Hein
(*) Dirigent

Marianne Simonsen
(*) Formand

Helle Nibro
Kasserer

Bjarne Dahler-Eriksen
Intern revisor

På første ordinære generalforsamling valgtes som bestyrelse:
(*) Helle Nibro
(*) Else Tønnesen
(*) Lars Hein

(*)Bjarne Dahler-Eriksen
(*)Marianne Simonsen
(*)

Det
sammenk
ædede
billede
kan ikke
vises.
Filen er
muligvis

