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Revision af Børneklubbens vedtægter - parallelopstilling med bemærkninger 

Gældende vedtægter Forslag til reviderede vedtægter Bemærkninger 
§ 1. Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for 
familier med hjertesyge børn og unge). Børneklubbens 
hjemsted er København. 
 
Børneklubben er en underafdeling af Hjerteforeningen, som 
har adresse Hauser Plads 10, 1127 København K, CVR nr. 
10 39 42 28. 
 

Navn og hjemsted 
§ 1. Hjerteforeningens børneklub – Region 
[Nordjylland/ Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ 
Hovedstaden]. 

 

Stk. 2. Adressen er hos den til enhver tid værende 
formand. 

 
Stk. 3. Disse vedtægter skal anses som supplerende 
vedtægter til Hjerteforeningens vedtægter, der primært 
er gældende på alle områder, hvor samme ikke er 
fraveget ved nærværende vedtægter. I tilfælde af 
fortolkningstvivl mellem nærværende vedtægter og 
Hjerteforeningens vedtægter, er sidstnævnte vedtægter 
gældende. 
 
Stk. 4. Hjerteforeningens børneklub – Region 
[Nordjylland/ Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ 
Hovedstaden] dækker rent geografisk den pågældende 
Region. 
 
Stk. 5. Hjerteforeningens børneklub – Region 
[Nordjylland/ Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ 
Hovedstaden], er i forhold til tildeling af 
repræsentantskabspladser jf. Hjerteforeningens 
hovedvedtægter §5, at betragte som en lokalforening. 

 

§ 1 i de gældende vedtægter ændres, så 
de følger standardvedtægterne for 
Hjerteforeningens lokalforeninger og 
klubber.  
 
Derudover er det indsat en formulering i 
stk. 5, hvoraf det fremgår, at 
Børneklubben i de enkelte regioner er at 
betragte som en lokalforening i forhold til 
tildeling af repræsentantskabspladser. Det 
betyder, at hver region som minimum kan 
stille med én repræsentant til 
Hjerteforeningens 
repræsentantskabsmøder. 

§ 2. Medlemskab af Børneklubben, der dækker hele landet, 
kan opnås af forældre til børn og unge med hjertefejl og/eller 
hjertekarsygdomme, pårørende og andre, der har ønske om 
at støtte klubbens formål. 
 
Medlemmer af Børneklubben kan vælge også at være 
medlemmer af Børneklubbens gruppe GUCH (Grown Ups 
with Congenital Heart disease). Som medlemmer af GUCH 
kan optages unge over 18 år med hjertefejl og/eller 
hjertekarsygdomme, pårørende og andre, der har ønske om 

- § 2 i de gældende vedtægter udgår. 
Formuleringer om klubbens 
dækningsområde og indmeldelse fremgår 
af forslaget til reviderede vedtægter § 1 
og § 3. Derudover er GUCH taget ud af 
vedtægterne for Børneklubben, da de 
fremover bliver organiseret på anden vis. 
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at støtte gruppens formål. 
 
Indmeldelse sker til Hjerteforeningen, hvor der meddeles 
ønske om medlemskab af Børneklubben og evt. GUCH. 
Medlemskab af Børneklubben omfatter automatisk tilknytning 
til Hjerteforeningens lokalkomite for området. 
 

§ 3. Børneklubbens formål er at varetage specielle 
interesser, jf. vedtægter for Hjerteforeningen § 2 og 
§ 9, stk. 2. 
 
Børneklubbens formål er, inden for rammerne af 
Hjerteforeningens til enhver tid gældende formål, at arbejde 
for at give børn og unge med hjertefejl og/eller 
hjertekarsygdomme et så godt liv som muligt, bl.a. ved at 
oplyse, rådgive, vejlede og varetage fælles interesser for 
børn, unge og pårørende. 
 

Formål 

§ 2. Hjerteforeningens børneklub – Region [Nordjylland/ 

Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ Hovedstaden] formål 

følger af Hjerteforeningens vedtægter § 2. 

 

Stk. 2. Formålet for Hjerteforeningens børneklub – Region 

[Nordjylland/ Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ 

Hovedstaden] er: 

 At udbrede kendskabet til det at have 
hjertesygdom som barn/ung. 

 At understøtte 
Hjerteforeningens politiske 
interessevaretagelse i 
relation til hjertebørn – og 
ungeområdet. 

 At give mulighed for, at medlemmer kan udveksle 

erfaringer 

 At bistå børn og unge med hjertesygdomme 
gennem oplysning og rådgivning til at leve et så 
normalt liv som muligt. 

 At bistå med at give medlemmerne fælles 

oplevelser. 

 

§ 3 i de gældende vedtægter ændres, så 
så de følger standardvedtægterne for 
Hjerteforeningens lokalforeninger og 
klubber. Formålet kommer således også 
fra standardvedtægterne, hvor alle de 
landsdækkende klubber, som en del af 
arbejdet med nye standardvedtægter, 
blev enige om mere ens formål. 
 

§ 4. Børneklubbens medlemmer er organiseret efter bopæl i 
regioner, som geografisk svarer til Danmarks regioner: 
Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og 
Hovedstaden samt den landsdækkende gruppe GUCH, der, 
hvis ikke andet er anført, også er omfattet af reglerne for 
regionerne. 
 

Medlemmer 

§ 3. Indmeldelse sker til Hjerteforeningen. 
 

§ 4 i de gældende vedtægter ændres, da 
organiseringen er indarbejdet i det nye 
forslags § 1 stk. 5. I stedet indsættes en § 
3 om medlemmer jf. Hjerteforeningens 
standardvedtægter for lokalforeninger og 
klubber. 

§ 5. Hver region har et regionsudvalg, der består af en 
formand og et antal regionsmedlemmer, der alle vælges af 

Generalforsamling 
§4. Hvert år, senest den 15. marts, afholdes ordinær 

§ 5 i de gældende vedtægter ændres, da 
der i forslaget til reviderede vedtægter 
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regionens medlemmer for en 2-årig periode. Udvalget 
konstituerer sig selv. GUCH har en bestyrelse, der består af 
en formand og et antal bestyrelsesmedlemmer, der alle 
vælges af de medlemmer, der tillige er registreret i GUCH. 
Regionsudvalget og GUCH's bestyrelse er om fornødent 
selvsupplerende indtil næste generalforsamling. 
 
Der er ingen begrænsninger for antallet af medlemmer i 
regionsudvalget, kun for antallet af deltagere på 
Børneklubbens generalforsamling. Mindst hvert andet år i lige 
årstal senest i februar afholdes generalforsamling for 
regionen med henblik på valg af regionsudvalg. Indkaldelse 
sker ved annoncering, som minimum i klubbladet, og med en 
indkaldelsesfrist på mindst 3 uger. 
Genvalg kan finde sted. 
 
Indkaldelse til generalforsamling for GUCH sker på samme 
måde som for regionerne dog på landsplan. 
 
Hvert medlem, der er registreret i Børneklubben senest den 
31. december året forinden, har en stemme på sin 
bopælsregions generalforsamling. Medlemmer af GUCH har 
tillige en stemme hver på GUCH's generalforsamling. 
Parmedlemskab tæller for to medlemmer. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. 
 
Dagsordenen skal indeholde: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Behandling af indkomne forslag 
4. Valg af   regionsudvalg, herunder formand og hvem der 
kan deltage klubgeneral forsamling 
5. Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 3, 
skal være regionsformanden i hænde senest 2 uger før 
mødet. Formanden sørger for, at forslagene til 
generalforsamlingen offentliggøres på Børneklubbens 
hjemmeside og/eller Hjerteforeningens hjemmeside senest 1 
uge før mødet. 

generalforsamling. 
 
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med et varsel på 
mindst 3 uger. Bestyrelsen kan vælge at udsende 
indkaldelsen enten via klubbens hjemmeside, ved brev eller 
e-mail til medlemmerne eller via annoncering i 
lokalpressen. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for 
generalforsamlingen samt dagsorden og adresse/e-
mailadresse på formanden. Udsendelsen af indkaldelsen 
skal ledsages af eventuelle forslag fra bestyrelsen. 
Alternativt skal det fremgå hvor information om de(t) 
fuldstændige forslag kan fås. 
 
Stk. 3. Forslag fra medlemmerne skal for at komme til 
behandling på generalforsamlingen indsendes til formanden 
senest 2 uger før generalforsamlingens dato. 
  
Stk. 4. Senest 1 uge før generalforsamlingen udsendes 
endelig dagsorden til medlemmerne indeholde en oversigt 
over de indkomne forslag. Hvis de fuldstændige forslag 
med bestyrelsens bemærkninger hertil ikke udsendes, skal 
det klart fremgå, hvor information om de(t) fuldstændige 
forslag og bestyrelsens bemærkninger hertil kan fås. Den 
endelige dagsorden skal udsendes via én af de nævnte 
udsendelsesformer i stk. 2. Regnskab oplyses senest på 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Stk. 6. Det er kun medlemmer, som kan stemme på 
generalforsamlingen.  
 
Stk. 7. Dagsordenen skal indeholde: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse 
6. Eventuelt 
 
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 

lægges op til en regionalisering af 
Børneklubben og dermed også en 
fjernelse af klubgeneralforsamlingen. Hver 
region vil med det nye forslag skulle 
afholde en årlig generalforsamling jf. 
formuleringerne i Hjerteforeningens 
standardvedtægter for lokalforeninger og 
klubber. 
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 formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsens 
medlemmer og skal indkaldes, hvis en fjerdedel af 
Hjerteforeningens børneklub – Region [Nordjyllands/ 
Midtjyllands/ Syddanmarks/ Sjællands/ Hovedstadens] 
medlemmer skriftligt forlanger det. Indkaldelsesmåde og –
frister følger de for den ordinære generalforsamling 
gældende bestemmelser. 

§ 6. Afholdes der ikke generalforsamling i en region efter 
ovenstående regler 2 år i træk eller finder valg af 
regionsudvalg ikke sted, kan regionen ikke være 
repræsenteret med stemmeret på Børneklubbens 
generalforsamling det pågældende år. 
 

- § 6 i de gældende vedtægter er ikke 
relevant i forhold til forslaget til reviderede 
vedtægter, hvorfor den udgår. 

§ 7. Regionsudvalget forestår følgende aktiviteter i regionen: 
• Varetager Børneklubbens interesser i regionen 
• Samarbejder med Hjerteforeningen, herunder med 
lokalkomiteer, øvrige klubber og rådgivningscentre m.fl. 
• Afholder generalforsamling for regionen og meddeler 
Børneklubben, hvem der er berettiget til at deltage i 
klubgeneralforsamling 
 • Udvalget skal så vidt muligt møde op til 
klubgeneralforsamling 
• Afholder arrangementer i løbet af året 
• Er behjælpelig med henvendelser fra medlemskredsen 
• Holder regionsmappen ajourført. 
 
Formanden for regionsudvalget er Hjerteforeningens 
Børneklubs repræsentant i regionen og skal sørge for, at 
udvalget efterlever ovenstående punkter. 
 
Ved manglende afholdelse af regionsgeneralforsamling eller 
generalforsamling i GUCH to år i træk, kan Børneklubbens 
bestyrelse indkalde til generalforsamling i den pågældende 
region eller GUCH. 
 
 
 

- § 7 i de gældende vedtægter udgår. 
Aktiviteterne for de regionale 
børneklubber er indarbejdet i forslaget til 
forretningsorden. 

§ 8. Børneklubbens højeste myndighed er 
klubgeneralforsamlingen, jf. dog § 1.  
 
Klubgeneralforsamlingen består af 

- § 8 i de gældende vedtægter er ikke 
relevant i forhold til forslaget til reviderede 
vedtægter, hvorfor den udgår. 
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1) Formændene for regionsudvalgene, subsidiært de 
pågældendes respektive suppleanter 
2) Op til fem yderligere medlemmer af hvert regionsudvalg 
3) Formanden for GUCH og et medlem af GUCH's 
bestyrelse. Har GUCH mere end 200 medlemmer pr. 31. 
december året forinden, kan GUCH stille med et yderligere 
medlem for hvert påbegyndt 100 medlemmer, indtil GUCH er 
repræsenteret med i alt seks medlemmer 
4) Børneklubbens siddende bestyrelse. 
 
Hver person nævnt ovenfor i nr. 1) - 4) har en stemme. 
 
Børneklubben ledes af en bestyrelse på fem til syv 
medlemmer inkl. formanden, som er valgt på 
klubgeneralforsamlingen, jf. § 9. Valgbare er alle medlemmer 
af Hjerteforeningens Børneklub. 
 
Formanden skal være forælder til et barn eller en ung med 
hjertefejl og/eller hjertekarsygdom. 
 
Alle medlemmer af Hjerteforeningens Børneklub, jf. § 2, har 
adgang til klubgeneralforsamlingen, forudsat man har tilmeldt 
sig til formanden senest 1 uge før. Børneklubben er berettiget 
til at kræve et deltagergebyr, maksimalt svarende til de 
faktiske udgifter.  
 

§ 9. Ordinær klubgeneralforsamling afholdes årligt senest 
inden udgangen af marts - normalt i forbindelse med seminar 
eller andet arrangement på et sted valgt af klubbestyrelsen. 
 
Indkaldelsen til klubgeneralforsamling annonceres i 
klubbladet og/eller på hjemmesiden, senest 3 uger før 
klubgeneralforsamlingen finder sted. 
 
Til bestyrelse og regionsudvalg udsender formanden 
desuden senest 3 uger før klubgeneralforsamlingen  
indkaldelse ved e-mail og/eller brev til klubgeneralforsamling 
med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 

- § 9 i de gældende vedtægter er ikke 
relevant i forhold til forslaget til reviderede 
vedtægter, hvorfor den udgår. I forhold til 
at sikre koordinering mellem regionerne er 
der udarbejdet et kommissorium for et 
tværgående koordinationsudvalg. 
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3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse, jf. § 10: 
a. Formand (i ulige årstal, jf. § 1O) 
b. Øvrige medlemmer af bestyrelsen, herunder 
c. 1. og 2. suppleant 
6. Eventuelt. 
 
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 3, 
skal være formanden i hænde senest 2 uger før 
klubgeneralforsamlingen. Forslagene og årsregnskab sendes 
til generalforsamlingens deltagere senest 1 uge før 
klubgeneralforsamlingen. 
 
Ved valg og afstemninger har hvert medlem en stemme, 
uanset man eventuelt måtte beklæde flere poster. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt. Alle afgørelser træffes ved 
simpelt flertal, jf. dog §§ 19 og 20. 
 

§ 10. Ved valg til bestyrelsen vælges formanden først, og 
derefter vælges den øvrige bestyrelse. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der i ulige 
år vælges formand og minimum 2 bestyrelsesmedlemmer. I 
lige år vælges de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter 
vælges i lige og ulige år og vælges for et år ad gangen. De 
valgte konstituerer sig med næstformand, sekretær, kasserer 
og menige medlemmer. Genvalg kan finde sted. De valgte 
suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder, når de 
indkaldes. 
 
Det påhviler bestyrelsen at sikre, at Børneklubbens 
fortegnelse over formand og bestyrelsesmedlemmer altid er 
ajourført og fremgår af Børneklubbens hjemmeside. 
 

Valg af bestyrelse 
§ 5. Hjerteforeningens børneklub – Region [Nordjylland/ 
Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ Hovedstaden] ledes 
af en bestyrelse på mellem fem og syv medlemmer.  

 
Stk. 2. Kandidater til bestyrelsen skal være medlemmer af 
Hjerteforeningens børneklub – Region [Nordjylland/ 
Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ Hovedstaden]. 

 
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 
to år ad gangen, og der kan vælges op til to 
suppleanter, som vælges for et år ad gangen. 

 
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 
forskudt, så kun ca. halvdelen af bestyrelsen er på valg 
samtidigt. Genvalg kan finde sted. 

 
Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med en 
formand. 

 
Stk. 6. Bestyrelsen skal fastlægge nærmere 
retningslinjer for bestyrelsens arbejde ved 

§ 10 i de gældende vedtægter ændres. 
Formuleringerne i forslaget til reviderede 
vedtægter følger formuleringerne i 
Hjerteforeningens standardvedtægter for 
lokalforeninger og klubber.  
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udarbejdelse af en forretningsorden. 
 

§ 11. Bestyrelsen, som er valgt af klubgeneralforsamlingen, 
holder møder efter behov og fastsætter selv sin 
forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere 
end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, 
heriblandt formand eller næstformand. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens/-næstformandens stemme 
afgørende. De trufne beslutninger nedfældes i et referat, der 
sendes til regionsudvalgene og til Hjerteforeningen 
(frivilligkonsulenten). 
 

- § 11 i de gældende vedtægter udgår. I 
stedet fremgår formuleringerne af § 5 i 
forslaget til reviderede vedtægter samt i 
forslaget til forretningsorden. 
 

§ 12. Klubbens medlemmer skal betale kontingent til 
Hjerteforeningens hovedkontor i København. lndbetaleren 
skal gøre opmærksom på, at vedkommende tilhører 
Børneklubben og evt. GUCH. 
 
Klubben er ikke berettiget til at opkræve selvstændigt 
kontingent. 
 

Kontingent 
§ 6. Hjerteforeningens børneklub – Region 
[Nordjyllands/ Midtjyllands/ Syddanmarks/ 
Sjællands/ Hovedstadens] medlemmer skal 
betale kontingent til Hjerteforeningen.  
 
Stk. 2. Hjerteforeningens børneklub – Region 
[Nordjylland/ Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ 
Hovedstaden] er ikke berettiget til at opkræve 
selvstændigt kontingent. 

 

§ 12 i de gældende vedtægter ændres jf. 
formuleringerne i Hjerteforeningens 
standardvedtægter for lokalforeninger og 
klubber. 

§ 13. Formanden er medlem af Hjerteforeningens 
repræsentantskab, når klubben har rnindst 150 medlemmer, 
jf. vedtægter for Hjerteforeningen § 5, stk.1, nr. 1. Til 
repræsentantskabet kan bestyrelsen vælge en repræsentant 
ud over formanden for hver påbegyndt 1.250 medlemmer. 
Formanden betragtes som repræsentant for de første 1.250 
medlemmer, jf. vedtægter for 
  
Hjerteforeningen § 5, stk.1, nr. 2. Klubben kan dog højst 
være repræsenteret med fem repræsentanter, jf. vedtægter 
for Hjerteforeningen § 5, stk.1, nr. 2. 
 
Repræsentanterne skal være bestyrelsesmedlemmer. 

- § 13 i de gældende vedtægter udgår. 
Regler omkring repræsentation på 
Hjerteforeningens 
repræsentantskabsmøder fremgår af 
Hjerteforeningens hovedvedtægter § 5 
samt af forslag til reviderede vedtægter 
for børneklubben § 1 stk. 5.  

§ 14. Klubbens regnskabsår er kalenderåret, og fuldstændigt 
regnskab, underskrevet af bestyrelsen, indsendes med 
henblik på revision og godkendelse til foreningens 
hovedkontor ved afslutning af kalenderåret med frist den 15. 
marts, jf. vedtægter for Hjerteforeningen § 9, stk. 4. Hvert år 

- § 14 i de gældende vedtægter udgår. 
Regler omkring indsendelse af regnskab 
fremgår af Hjerteforeningens 
hovedvedtægter § 9 stk. 5. Derudover er 
frister for budget og regnskab indskrevet i 
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udarbejdes budget for det kommende år, som indsendes til 
godkendelse i Hjerteforeningen inden den 1. december. 
 

forslag til forretningsorden. 

§ 15. Børneklubbens bestyrelse tegnes af 
formanden/næstformanden og et bestyrelsesmedlem i 
forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. 
 

Tegningsregler 

§ 7. Hjerteforeningens børneklub – Region [Nordjylland/ 
Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ Hovedstaden] 
tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening 
eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 

§ 15 i de gældende vedtægter er i 
overensstemmelse med 
Hjerteforeningens standardvedtægter for 
lokalforeninger og klubber, hvorfor 
formuleringerne fastholdes, dog som § 7 i 
forslaget til reviderede vedtægter. 
 

§ 16. Klubbens bestyrelse skal i deres virke være i 
overensstemmelse med Hjerteforeningens vedtægter og kan 
ikke repræsentere eller tegne Hjerteforeningen i forhold, der 
vedrører Hjerteforeningens overordnede virke, med mindre 
dette i forvejen er godkendt af Hjerteforeningen. 
 

Ansvarsområde 
§ 8. Hjerteforeningens børneklub – Region 
[Nordjyllands/ Midtjyllands/ Syddanmarks/ Sjællands/ 
Hovedstadens] bestyrelse skal i deres virke være i 
overensstemmelse med Hjerteforeningens vedtægter 
og strategi. 

 
Stk. 2. Hjerteforeningens børneklub – Region 
[Nordjyllands/ Midtjyllands/ Syddanmarks/ Sjællands/ 
Hovedstadens] bestyrelse kan ikke repræsentere eller 
tegne Hjerteforeningen i forhold, der vedrører 
Hjerteforeningens overordnede virke, med mindre dette i 
forvejen er godkendt af Hjerteforeningen. 

 

§ 16 i de gældende vedtægter ændres i 
overensstemmelse med 
Hjerteforeningens standardvedtægter for 
lokalforeninger og klubber.  

§ 17. Ekstraordinær klubgeneralforsamling kan indkaldes af 
formanden eller mindst halvdelen af bestyrelsens 
medlemmer og skal indkaldes, når mindst tre 
regionsformænd eller to regionsformænd og formanden for 
GUCH skriftligt forlanger det. Indkaldelsesmåde og -frister 
følger de bestemmelser, der gælder for ordinær 
klubgeneralforsamling. 
 
 
 
 

- § 17 i de gældende vedtægter ændres jf. 
Hjerteforeningens standardvedtægter for 
lokalforeninger og klubber. 
Formuleringerne vedrørende afholdelse af 
ekstraordinær generalforsamling er 
endvidere flyttet til § 4 i forslaget til 
reviderede vedtægter jf. Hjerteforeningens 
standardvedtægter for lokalforeninger og 
klubber. 
 

§ 18. Klubben skal i videst mulige omfang søge finansiering 
uden for Hjerteforeningen til aktiviteter. Enhver indsamling 
skal forud godkendes af Hjerteforeningen. Lokale 
indsamlinger til lokale aktiviteter er dog undtaget. Midler, der 
indsamles lokalt til bestemte angivne formål, kan anvendes 
lokalt, og skal være indeholdt i regnskabet. 

Indsamlede midler 
§ 9. Hjerteforeningens børneklub – Region 
[Nordjylland/ Midtjylland/ Syddanmark/ 
Sjælland/ Hovedstaden] skal i videst muligt 
omfang søge finansiering uden for 
Hjerteforeningen til aktiviteter. Alle midler skal 

§ 18 i de gældende vedtægter er ændret 
jf. formuleringerne i Hjerteforeningens 
standardvedtægter for lokalforeninger og 
klubber. 
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Klubben kan desuden efter ansøgning opnå økonomisk 
støtte fra Hjerteforeningen til aktiviteter i deres område og 
inden for Hjerteforeningens overordnede formål. 
 
Såfremt en gavegiver eller en testator har fremsat ønske 
herom, stilles gaven eller arven til disposition for klubben. 
 

dog være indeholdt i regnskabet. 
 

Stk. 2. Hjerteforeningens børneklub – Region 
[Nordjylland/ Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ 
Hovedstaden] kan desuden efter ansøgning opnå 
økonomisk støtte fra Hjerteforeningen til aktiviteter i 
deres område og inden for Hjerteforeningens 
overordnede formål. 

 
Stk. 3. Såfremt en gavegiver eller testator har fremsat 
ønske herom, stilles gaven eller arven til disposition for 
Hjerteforeningens børneklub – Region [Nordjylland/ 
Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ Hovedstaden]. 

 

§ 19. Ændring af Børneklubbens vedtægter kan vedtages på 
klubgeneralforsamlingen, når ændringsforslaget er opført på 
dagsordenen og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer 
derfor. Dog skal mindst halvdelen af 
klubgeneralforsamlingens medlemmer være til stede ved 
generalforsamlingen. Skulle afgørelsen ikke kunne træffes 
pga. manglende tilslutning til klubgeneralforsamlingen, og 
stemmer 2/3 af de fremmødte for vedtægtsændringen, skal 
der inden 4 uger indkaldes til ny klubgeneralforsamling. 
Ændringsforslaget kan da vedtages på den nye 
klubgeneralforsamling med simpelt flertal af de fremmødte. 
Ændringer af Børneklubbens vedtægter skal forud for 
fremsættelsen godkendes af Hjerteforeningen for at opnå 
gyldighed. 
 

- § 19 i de gældende vedtægter udgår jf. 
formuleringerne i Hjerteforeningens 
standardvedtægter for lokalforeninger og 
klubber. 

§ 20. Forslag til opløsning af Børneklubben skal behandles 
på to klubgeneralforsamlinger afholdt med mindst en og højst 
tre måneders mellemrum. Forslaget er kun vedtaget, når det 
på begge klubgeneralforsamlinger har opnået 3/4 majoritet af 
de tilstedeværende medlemmer og forud for fremsættelsen er 
godkendt af Hjerteforeningen. Opfyldes dette ikke, kan 
klubbens ophævelse ikke gennemføres. 
 
Hvis beslutningen om ophævelse af Børneklubben er lovligt 
truffet, skal foreningens midler tilfalde Hjerteforeningen og gå 
til formål, der i så høj grad som muligt svarer til de i § 3 
nævnte.  

Opløsning 
§ 10. Før beslutning om opløsning af 
Hjerteforeningens børneklub – Region [Nordjylland/ 
Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ Hovedstaden] skal 
opløsningen forelægges Hjerteforeningen til 
godkendelse. 

 
Stk. 2. Hvis Hjerteforeningens børneklub – Region 
[Nordjylland/ Midtjylland/ Syddanmark/ Sjælland/ 
Hovedstaden] opløses, tilfalder dens midler / formue 
Hjerteforeningen. 

 

§ 20 i de gældende vedtægter ændres jf. 
formuleringerne i Hjerteforeningens 
standardvedtægter for lokalforeninger og 
klubber. 
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Denne vedtægt erstatter tidligere vedtægter for 
Børneklubben. Den er vedtaget på Børneklubbens ordinære 
generalforsamling den 17. marts 2013. 
 

Overgangsbestemmelser 
§ 11. For landsdækkende klubber, bevarer 
bestående vedtægter deres gyldighed indtil en ny 
klubvedtægt er godkendt af Hjerteforeningens 
bestyrelse. Dette skal senest ske, så klubben kan 
godkende den nye klubvedtægt på den 
førstkommende klubgeneralforsamling. 

 

Overgangsbestemmelserne i de 
gældende vedtægter ændres jf. 
Hjerteforeningens standardvedtægter for 
lokalforeninger og klubber. 
 

 

Januar 2017 


