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1.0

Navn og hjemsted

1.1

Foreningens navn er Kiropraktik & sundhed.

1.2

Foreningen kan anvende binavne og kaldenavne efter
bestyrelsens nærmere bestemmelse herom.

1.3

2.0

Foreningens hjemsted er foreningens sekretariat.

Formål
Foreningens formål er at oplyse relevante persongrupper og
offentligheden i øvrigt om kiropraktik.

3.0

Optagelse af medlemmer

3.1

Som medlem kan optages enhver person, herunder erhvervsvirksomheder og foreninger, der kan tilslutte sig foreningens
formål.

3.2

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens kontor
med angivelse af navn, stilling, adresse og telefonnummer.

3.3

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor og når
2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise optagelsen.
Den optagelsessøgende kan indanke bestyrelsens afgørelse for
den første ordinære generalforsamling, der afgør, om afvisningen
er berettiget.

3.4

Hvis medlemskabet tilkommer en kollektiv enhed (=erhvervsvirksomhed eller forening) skal medlemmet oplyse foreningen
om, hvem af medlemmets repræsentanter, der er berettiget til
at udøve medlemskabet, herunder afgive stemme og modtage
valg.

4.0

Udmeldelse af medlemmer

4.1

Udmeldelse kan ske ved skriftlig meddelelse til foreningens kontor med
mindst 3 måneders varsel til et regnskabsårs udløb.

4.2

Et medlem der er i restance med kontingentbetaling, betragtes som
udtrådt af foreningen med virkning fra regnskabsårets begyndelse.

4.3

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette groft eller gentagne
gange har handlet til skade for foreningen eller optrådt på en måde,
der ikke er forenelig med foreningens formål. Det ekskluderede medlem
kan senest 8 dage efter, meddelelse om eksklusion er modtaget, indanke
bestyrelsens afgørelse for den første ordinære generalforsamling, der
afgør, om eksklusionen er berettiget.

5.0

Kontingent

5.1

Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår af bestyrelsen.

5.2

Størrelsen af kontingenter offentliggøres på foreningens hjemmeside

6.0

Medlemskontakt

6.1

Kontakten mellem foreningen og foreningens medlemmer sker via
foreningens hjemmeside eller via blade eller rundsendelser fra
foreningen

7.0

Generalforsamling

7.1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

7.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj.

7.3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 500 stemmeberettigede medlemmer skriftligt
fremsætter krav herom overfor bestyrelsens formand med angivelse af de
emner, der ønskes behandlet.

7.4

Forslag til behandling på ordinære generalforsamlinger skal
fremsendes skriftligt til bestyrelsens formand senest den 1.
februar.

7.5

Indkaldelse til generalforsamling sker via foreningens hjemmeside.
Indkaldelsen skal fremgå af hjemmesiden i mindst 5 uger op til
afholdelsestidspunktet.

7.6

Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen valgt sted i Danmark.

7.7

Senest 8 dage før generalforsamlingen skal det af bestyrelsen
godkendte regnskab være tilgængeligt for medlemmerne på
foreningens kontor.

7.8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde
følgende punkter:
a) Valg af dirigent.
b) Bestyrelsens beretning.
c) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
d) Behandling af indkomne forslag.
e) Eventuelt.

7.9

Medlemmer, der ønsker at deltage i en generalforsamling, skal anmelde
deres deltagelse til foreningens kontor senest 8 dage
før generalforsamlingen.

7.10

Kun medlemmer, der har anmeldt deres deltagelse i generalforsamlingen har sammen med ægtefælle eller samlever adgang
til generalforsamlingen.

7.11

Stemmesedler udstedes af foreningens kontor til de medlemmer, der
har været medlem af foreningen i mindst 12 måneder, og som rettidigt har
anmeldt deres deltagelse i generalforsamlingen.

7.12

Stemmeretten udøves personligt. Dog kan ægtefælle eller samlever afgive
stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra et medlem.

7.13

Intet medlem eller fuldmægtig kan afgive mere end én stemme i
henhold til fuldmagt.

7.14

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med almindeligt
stemmeflertal, jfr. dog pkt. 7.15.

7.15

Ændring af vedtægter eller beslutninger om opløsning af foreningen
kræver 80%'s majoritet af de afgivne gyldige stemmer, jfr. Pkt. 14.0.

8.0

Bestyrelse

8.1

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer der udpeges af
bestyrelsen i Dansk Kiropraktor Forening. Formanden for Dansk
Kiropraktor Forening er født formand.
Udpegning gælder, indtil der foretages nyudpegning.

8.2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

8.3

Bestyrelsen modtager ikke vederlag.

8.4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er mødt.
Beslutninger tages ved simpel, almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne
lige, er formandens stemme udslagsgivende.

9.0

Sekretariat
Foreningens sekretariat betjenes af sekretariatet i Dansk Kiropraktor
Forening.

10.0

Tegningsret
Foreningen tegnes af bestyrelsens formand.

11.0

Revision

11.1

Til at revidere foreningens årsrapport, benyttes samme revisor som
Dansk Kiropraktor Forening.

11.2

Revisor skal revidere årsrapport i overensstemmelse med god
revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af foreningens
regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.

12.0

Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

13.0

Hæftelse
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
foreningens forpligtelser.

14.0

Opløsning

14.1

Opløsning af foreningen kan finde sted, når beslutning herom træffers
med 80% af de afgivne stemmer på to generalforsamlinger, der skal
afholdes med mindst 4 ugers og højest 8 ugers mellemrum.

14.2

Er opløsning vedtaget, vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg,
som skal afhænde foreningens aktiver på bedst mulig måde.

14.3

Et overskud ved opløsning af foreningen skal tilfalde en anden forening
mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og
har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
Generalforsamlingen træffer nærmere bestemmelse om, hvilken
almengørende eller almennyttig forening eller organisation overskuddet
skal tilfalde.

15.0

Voldgift

15.1

Strid mellem foreningen og dens medlemmer afgøres endeligt af en
voldgiftsret på 3 medlemmer, hvoraf hver af parterne udpeger ét medlem.
De to voldgiftsmænd udpeger en opmand, der skal være jurist. I mangel af
enighed herom, skal opmanden udpeges af Præsidenten for Østre Landsret.

15.2

Medlemmer af Voldgiftsretten skal opfylde almindelig habilitetskrav.

15.3

Hvis en af parterne ikke senest 14 dage efter, fra den anden part at have
modtaget skriftlig meddelelse om genstanden for voldgiftsretten, og om
den af denne udpegede voldgiftsmand skriftligt har meddelt navn på sin
voldgiftsmand, udpeges denne af Præsidenten for Østre Landsret.

15.4

Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for
domstolene.

Således vedtaget på generalforsamling 2. april 2019

