Vedtægter for
Interesseorganisationen
”Meget mere tandsundhed”
Karlslunde d. 20. maj 2018
§1 Formål

Stk. 1.
Meget Mere Tandsundhed er en interesseorganisation hvis formål er:
1) at arbejde for at ændre den særlov som træder i kræft på tandplejeområdet pr 1/6-2018
gennem debat, underskriftindsamling og lignende
2) at sikre kvaliteten og udbuddet af den danske voksentandpleje, samt
3) at bidrage til udformningen af det lovmæssige grundlag for fremtidens voksentandpleje
§2 Hjemsted

Stk. 1.
Interesseorganisationen er landsdækkende. Al aktivitet vil foregå online. Bestyrelsesmøder vil
enten afholdes online eller hos formanden.
Stk. 2.
Interesseorganisationen er hjemmehørende i formandens bopælskommune.
§3 Medlemmer
Stk. 1.
Alle der støtter foreningens formål kan være medlem.
§4 Eksklusion

Stk. 1.
Medlemmer der ikke længere deler interesseorganisationens formål – at fremme tandsundheden i
Danmark og udtrykker sig imod dette ønske - vil blive ekskluderet.
Stk. 2.
Beslutningen om eksklusion varetages af bestyrelsen og besluttes ved flertalsafstemning.
§5 Kontingent
Stk. 1.
Medlemskab af ”Meget Mere Tandsundhed” er gratis. Som medlem ”betaler” man med sit
engagement.
Stk. 2.
Donationer er meget velkomne og vil gå til at dække foreningens udgifter til at fremme dens
formål, herunder omkostninger til hjemmeside og udarbejdelse af informationsmateriale.

§6 Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indkaldes med mindst 3 ugers
varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne via e-mail.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, samt forelæggelse af næste års budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen efter §7 stk. 2 og 3.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant
9. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
10. Evt.
Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens
beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal
Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes
inden en måned, når mindst 2/3 medlemmer skriftlig stiller krav herom.
§7 Interesseorganisationens daglige ledelse

Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges
af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen er ulønnet.

Stk. 2.
Formand, sekretær og 1 ordinært bestyrelsesmedlem vælges på lige år.
Stk. 3.
Næstformand og kasserer vælges på ulige år.
Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og
beslutninger og må etablere et sekretariat til at løse interesseorganisationens drift.
§8 Regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut
Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december

Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen
Stk. 4.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§9 Tegningsregler

Stk. 1.
Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald, af
formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§10 Hæftelse

Stk. 1.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens udgifter med mindre
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.
§11 Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget og forslaget er indgivet rettidigt til generalforsamlingen.
§12 Opløsning

Stk. 1.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål:
- Tandsundhed Uden Grænser, samt
- BISSERNE

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 20.maj 2018
Dirigentens navn og underskrift
Morten Worsøe
……………………………………………………………
Formandens navn og underskrift
Morten Worsøe
……………………………………………………………
På den stiftende generalforsamling valgtes som bestyrelse:
Morten Worsøe
Palle Christiansen
Rikke Freitag
Eddie Basson
Kim Lindgreen
Jens Lætgaard
Anne Mette Stougaard

