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                                                                   STØTTEFORENINGEN 
 

  

 

Støtteforeningens vedtægter 

Navn og hjemsted  

§ 1 

Foreningen er stiftet den 1. november 2006 under navnet ”Filadelfia Hospice Støtteforening” med 

hjemsted i Dianalund Kommune i Vestsjællands Amt, dog fra 1. januar 2007 med hjemsted i Sorø 

Kommune i Region Sjælland. 

Navnet er den 5. februar 2009 ændret til Hospicegården Filadelfias Støtteforening. 

 

Formål 

§ 2 

Foreningens formål er: 

 At udvikle og formidle hospicetanken 

 At støtte Hospicegården Filadelfia med frivilligt socialt og praktisk arbejde indenfor det formål, 

der er indeholdt i vedtægterne for Hospicegården Filadelfia. 

Hospicegården Filadelfias Støtteforening har i lighed med Hospicegården Filadelfia som værdigrundlag det 

kristne livs- og menneskesyn, men vil fuldt ud respektere, at medlemmer har en anden eller ingen 

religiøs orientering. 

Medlemmer 

§ 3 

Som medlem af foreningen kan optages enhver myndig person, som støtter foreningens formål. 

Virksomheder og organisationer kan tilknyttes foreningen som kollektive medlemmer. 

Eksklusion af medlemmer, som modarbejder foreningens formål, besluttes af bestyrelsen med 2/3 

majoritet. 

 

Generalforsamling 

§ 4 

Generalforsamlingen, som afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, er foreningens øverste 

myndighed. 

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Formandens beretning. 

3. Godkendelse af regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent for personlige medlemmer 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af formand i lige årstal. Formanden er samtidig medlem af bestyrelsen for Hospicegården 

Filadelfia. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

8. Valg af 2 suppleanter. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt til hvert medlem og med mindst 14 dages varsel. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen afholdes. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst halvdelen af 

medlemmerne anmoder herom med angivelse af dagsorden. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af formanden eller næstformanden senest 14 dage efter at 
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anmodning herom er modtaget og med mindst 14 dages varsel. 

 

Bestyrelse 

§ 5 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer.  

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær, fastsætter selv sin 

forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

Formanden samt tre bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal og de øvrige tre 

bestyrelsesmedlemmerer på valg på ulige årstal. Genvalg kan finde sted. 

Den på den stiftende generalforsamling valgte bestyrelse er valgt for perioden indtil generalforsamlingen 

i 2008. 

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. 

Tegningsret 

§ 6 

Foreningens tegnes af formanden – og i dennes fravær af næstformanden – i forening med et 

bestyrelsesmedlem. 

 

Regnskab 

§ 7 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres løbende af kassereren, der ved årets udgang 

udarbejder årsregnskab, som i revideret stand forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue. 

Foreningens drift dækkes gennem personlige medlemskontingenter, som fastsættes af 

generalforsamlingen, samt eventuelle kontingenter fra kollektive medlemmer, idet størrelsen af disse 

kontingenter fastsættes af bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan til realisering af foreningens formål søge støtte fra offentlige myndigheder, offentlige og 

private fonde mv. 

Vedtægtsændringer 

§ 8 

Ændring af foreningens vedtægter skal godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet 

blandt de fremmødte. Hvis der ikke opnås 2/3 majoritet, kan der – såfremt der mindst er simpelt flertal 

for ændringsforslagene – indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringsforslagene kan 

vedtages med simpelt flertal. 

 

Opløsning 

§ 9 

Opløsning af foreningen kræver en beslutning af et flertal i bestyrelsen samt en efterfølgende 

godkendelse på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte. 

Ved en opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue primært Filadelfia Hospice i Dianalund, 

sekundært et efter generalforsamlingens beslutning frivilligt, socialt arbejde. 

-o- 

  

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Dianalund den 1. november 2006. 

Ændret på den ordinære generalforsamling i Dianalund den 19. februar 2008. 

Senest ændret på den ordinære generalforsamling i Dianalund den 5. februar 2009. 

 

 


