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Vedtægter for Migræne & Hovedpineforeningen. 
 
§ 1: Foreningens navn er: 
Migræne & Hovedpineforeningen. 
 
Foreningens hjemsted er: 
Den til enhver tid værende formands adresse. 
 
§ 2: Foreningens formål er: 
• at formidle oplysning og rådgivning om alle former for hovedpiner. 
• at formidle viden og erfaring mellem behandlere og hovedpineramte medlemmer. 
• at varetage fælles interesser for foreningens medlemmer med alle former for hovedpiner. 
• at repræsentere Danmark i udenlandske organisationer med lignende formål. 
• at støtte hovedpineforskningen i Danmark. 
 
§ 3: Medlemskab. 
1. Som medlem kan optages enhver person og firmaer med interesse for foreningen formål og  
     arbejde. 
2. Medlemskabet bortfalder efter 6 mdr. kontingentrestance. 
3. Firma medlemskab kan tegnes til en årlig fast pris. 
 
§ 4: Bestyrelsen. 
1.  Bestyrelsen består af max 7 medlemmer. 
     Bestyrelsesmedlemmer vælges af den årlige generalforsamling for 2 år af gangen. 
     På ulige årstal er 3 (9) bestyrelsesmedlemmer på valg og på lige årstal er 4 (8) medlemmer på      
     valg. På generalforsamlingen vælges revisor (for 1 år) generalforsamlingen vælger endvidere en  
     suppleant og en revisorsuppleant. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og revisor kan finde sted. 
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv, samt fordeler opgaverne mellem sig. Foreningen tegnes af     
    formanden og næstformanden for bestyrelsen, to i forening. Disse kan meddele prokura. 
3. Bestyrelsens arbejde er ulønnet, dog refunderes bestyrelsens positive faktiske omkostninger til  
    rejser og andre udgifter, der har relation til foreningens arbejde. 
    Bestyrelsen kan vælge at ansætte folk til administrationen. 
 
§ 5: Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller 3 (9) af medlemmerne kræver det, dog mindst 2 
gange årligt. 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker pr. E-mail, bilagt dagsorden for mødet, der skal udsendes 
senest en uge før mødet. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 (9) medlemmer deltager i mødet. Ved stemmelighed 
er formandens stemme udslagsgivende. 
 
Der udfærdiges referat af alle møder og kopi af referat tilsendes hele bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov og give retningslinjer for sådanne arbejdende udvalg. 
 
§ 6: Forretningsudvalg. 
Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg, bestående af formanden og næstformanden, 
der alle vælges separat på den årlige generalforsamling. 



 2 

§ 7: Regnskab 
1. Regnskabsåret er fra 0l.0l. til 31.12. 
2. Årsregnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgt interne revisor. 
3. Administrationen opkræver det fastsatte kontingent. 
 
§ 8: Kontingent, 
Kontingentets størrelse og forfaldstermin for medlemskab af foreningen fastsættes på den årlige 
generalforsamling, herunder også kontingent for firmamedlemskab. 
 
§ 9: Hæftelse. 
Foreningens medlemmer, medlemmer af bestyrelsen, revisor og suppleanter hæfter ikke personlig, 
for de af foreningen indgåede forpligtigelser. 
Herfor hæfter alene foreningen med sin formue. 
 
§ 10: Ordinær Generalforsamling. 
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år senest i maj     
    måned. 
2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 3 ugers  
    varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14      
    dage før generalforsamlingen, det pågældende år. 
3. Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Hvert medlem har en stemme.  
    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, med mindre andet følger 
    vedtægterne. Skriftlig afstemning kan finde sted, hvis mindst 1 tilstedeværende stiller krav   
    herom. 
1. Der skrives altid referat over generalforsamlingen og de derpå vedtagne beslutninger, referatet   
    underskrives af dirigenten. 
 
§ 11. Dagsorden. 
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning. 
4. Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse. 
5. Forelæggelse af foreningens budget og fastlæggelse af kontingent, herunder firmakontingent. 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Indkomne forslag. 
10. Fremlæggelse af bestyrelsens planer for det kommende år. 
11. Eventuelt. 
 
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det og/eller har 
mindst 1/5 af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget af 
formanden og den skal indvarsles skriftligt med 2 ugers varsel. 
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§ 13. Vedtægtsændringer og ophævelse af Migræne & Hovedpineforeningen. 
l. Ændringer af foreningens vedtægter eller ophævelse af foreningen kan kun ske ved beslutning  
   truffet af en generalforsamling. 
   Vedtægtsændringer kan besluttes ved almindelig stemmeflertal. Ophævelse af foreningen kræver  
   2/3 stemmers flertal af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, på to på    
   hinanden følgende generalforsamlinger, der indkaldes efter reglerne i stk. 11. 
2. Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingerne, ved almindelig stemmeflertal,   
    beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme af et med foreningen beslægtet   
    formål, her i landet eller i et andet EU/EØS-land. 
 
Disse vedtægter for Migræne & Hovedpineforeningen er vedtaget på foreningens stiftende 
generalforsamling, afholdt den 12. april 1997 på Amtssygehuset i Glostrup. 
 
Vedtægterne er ændret på foreningens generalforsamling afholdt den 29. maj 1999 på Odense 
Universitets Hospital. 
Vedtægterne er ændret på foreningens generalforsamling afholdt den 27. maj 2000 på Odense 
Universitets Hospital. 
Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 19. juli 2003 i Høruphav. 
Vedtægterne er ændret på generalforsamling den. 21. april 2012 i Taulov. 
Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 16. april 2013 i Århus.  
Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 3. maj 2014 i Århus.  
Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 8. april 2015 i Odense.  
Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 28. april 2017 i Nyborg.  
Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen 14. maj 2018 i København 
 
 
 


