Vedtægter for
Dansk Tourette Forening
28. maj 2000
§ 1. Stiftelse, navn og hjemstcd .
Dansk Tourctte Forening er en landsforening, stiftet d. 30. april 1984. Foreningens hjemsted er den
til enhver tid fungerende formands adresse. Foreningens faste postadresse kan være forskellig fra
hjemstedsadressen.
§ 2. Formål.
Foreningens formål er
2. 1 at arbejde for den bedst mulige livskvalitet for bærere af Tourettes syndrom og for deres
pårørende.
2.2 at udbred e kendskabet til og forståelsen for Tourctte syndromet og dets positive og negative
følger
2.3 at rådgive vedr. Tourettebæreres hverdag, herunder at yde støtte og varetage" deres
interesser over for offentlige myndigheder m.v.
2.4 at formidle kontakt og udveksling af erfaringer medlemmerne imellem
2.5 at holde kontakt med Touretteforeningerne i andre lande.
2.6 at deltage i oplysnings- og forskningsmæssigt arbejde.
§ 3. Medlemskab og kontingent.
3.1 Som medlemmer kan optages Tourettebærere og deres pårørende samt andre enkeltpersoner og
institutioner, der vil støtte foreningens formål. .
3.2 Indmeldelse sker ved udfyldelse af en indmeldelsesblanket, der fås ved henvendelse til foreningen.
3.3 Med virkning fra 2001 løber foreningsåret fra 1. januar til 31. december.
3.4 Kontingent for efterfølgende foreningsår fastsættes på generalforsamlingen og opkræves en
gang årligt. Opkrævningen udsendes senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
3.5 Udmeldelse skal ske skriftligt med l måneds varsel til ud gangen af foreningens regnskabsår.
3.6 Et medlem , der er i mere end l års restance, betragtes som udmeldt.
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3.7 Et medlem, der modarbejder foreningens interesser, kan ekskluderes på en generalforsamling.
3.8 Der kan ikke oprettes selvstændige lokalforeninger under landsforeningen. Kontaktgrupper
kan etableres i samråd med bestyre sen med henblik på egne aktiviteter.
§ 4. Generalforsamlingen .
4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes efter udgangen af foreningsåret inden 3 I. marts det
nærmest følgende år.
4.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt med 6 ugers varsel til
samtlige medlemmer med angivelse af følgende dagsorden:
a. Valg af dirigent og stemmetællere.
b. Beretning om foreningens virksomhed .
c. Forelæggelse af regnskab.
d. Indkomne forslag.
c. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det følgende år.
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
g. Valg af foreningsrevisor.
h. Valg af ekstern revisor.
i. Eventuelt.
4.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3
uger forud for generalforsamlingen. Indkomne forslag udsende s til medlemmerne senest 8 dage
forud for generalforsamlingen.
4.5 Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved absolut stemmeflerhed.
4.6 Stemmeretten kan ved fuldmagt overdrages til et medlem , der møder op. Et medlem kan højst
råde over 2 fuldmagter ud over sin egen stemme. Skriftlig afstemning skal foretages, når
dirigenten eller blot et medlem kræver det.
4.7 Stemmeret har ethvert medlem, der har betalt kontingent for det kommende foreningsår.
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4.8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller
mind st 1/6 af foreningens med lemmer skriftligt fremsender begæring herom til formanden ,
ledsaget af begrundet dagsorden. Indkaldelsesvarsel til ekstraordinær generalforsamling er
14 dage.
4.9 Der skrives referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af referent og dirigent og
udsendes til foreningens medlemmer senest 2 måneder efter generalforsamlingens
afholdelse.
§ 5. Bestyrelsen og andre instanser.
5.I Bestyrelsen forestår det daglige arbejd e efter de på generalforsamlingen afstukne linjer .
5.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I
lige årstal vælges 3, i ulige 4 for at sikre kontinuiteten. Desuden vælges 2 suppleanter ved
separat valg. Suppleanterne indtræder i givet fald i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt.
5.3 Suppleanterne bar møderet til bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.
5.4 Genvalg af bestyrelses medlemmer og suppleanter kan finde sted. Det tilstræbes ved valget, at

bestyrelsen altid har mindst et medlem med diagnosen Tourettes syndrom.

5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget, idet der altid vælges l formand , l

næstformand, 1 kasserer og I sekretær (referent). Øvrige funktionsposter tildeles efter
behov og ressourcer . Formanden vælges så vidt muligt bland t Tourettebæreres nære
pårørende.

5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilsted e. Ved tildeling af fuldmagt
tegnes foreningen af formand og næstformand. Næstformanden fungerer som stedfort1·æder
for formanden i dennes fravær. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemmeafgørende.
5.7 Bestyrelsen fastlægger derudover sine arbejdsgange og beføjelser i en forretningsorden,
som fastlægges ved hvert foreningsårs begyndelse.
5.8 Bestyrelsen skriver nummererede referater af bestyrelsesmøderne.
5.9 Der kan citer bestyrelsens beslutning tilknyttes et fagråd, som dels rådgiver bestyrelsen. I faglige
spørgsmål , dels medvirker til at opretholde kontakten til relevante faggrupper.
§ 6. Ændring af vedtægterne.
Ændring af vedtægterne skal ske på en med lovligt varsel indkaldt generalforsamling med
absolut stemmeflerhed.
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§ 7. Opløsning af foreningen .
7.1 Beslutning om landsforeningen s opløsning eller sammenlægning med en eller flere andre
foreninger kan kun træffes på en generalforsamling og skal varsles som et punkt på
dagsordenen.
7.2 Til vedtagelse af opløsning eller sammenlægning kræves, at mindst 3/4 af foreningens
medlemmer stemmer herfor.
7.3 Såfremt sådan majoritet ikke opnås, kan forslaget forelægges en med mindst 14 dages varsel
indkaldt generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med absolut stemmeflerhed.
7.4 I tilfælde af sammenlægning med en eller flere andre foreninger tilfalder landsforeningens
midler den eller de foreninger, landsforeningen er sammenlagt m ed .
7.5 Sammenlægning med en eller flere andre foreninger betragtes ikke som opløsning.
7.6 I ti l fælde af opløsning tilfalder landsforeningens midler et eller flere beslægtede almennyttige
formål, der udpeges af Kontaktudvalget for Mindre Sygdoms- og Handicapgrupper.
Vedtaget den
28.05.2000

Formand
Kjeld Christensen
Næstformand
Kirsten Kristensen
Dirigent
Ib Steenbøl
Referent
Birgit Johan sen
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