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Brancheforeningen for Hjertestartere (BFH) 

Udkast til vedtægter, som lægges til vedtagelse på det konstituerende møde i Brancheforeningen for 

Hjertestartere onsdag den 27. februar 2018. 

§1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Brancheforeningen for Hjertestartere (BFH). 

§1.1 Foreningens formål 

Foreningen arbejder inden for hjertestartere og uddannelse uden for hospital.  

Markedet for hjertestartere i professionelle forhold, som f.eks. på hospitaler, er ikke indeholdt i 

foreningens virke. Definitionen af ’ikke-professionelle’ er i denne sammenhæng, de som ikke er omfattet af 

sundhedsloven. 

Formålet med foreningen er: 

• At øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospital med målsætning om at etablere en form for 

hjertesikre zoner. 

• Øge forståelse mellem myndigheder, brugere og forskningsmiljøer. 

• Sikre god forretningsetik og moral. 

• At sikre brugere af hjertestartere i relation til gældende dansk lovgivning og retningslinjer 

• Overholdelse af gældende markedsføringslove samt andre gældende love og bestemmelser. 

• At understøtte Dansk Råd for Genoplivnings retningslinjer for lægpersoners uddannelse i 

hjertelungeredning og brug af en hjertestarter 

§2 Foreningens hjemsted 

Foreningen er baseret i Danmark.  

§3 Medlemskab  

Foreningen er uafhængig af forhandlere, distributører, leverandører mv. og ligeledes uafhængig af 

religiøse, politiske og økonomiske forhold. 

§3.1 Optagelse af medlemmer 

Som medlemmer optages organisationer, som er forhandlere, leverandører eller distributører af 

hjertestartere eller som på anden måde har faglig interesse for hjertestartere. For at kunne optages i 

foreningen, skal alle medlemmer leve op til følgende krav:  

• Sælger kun CE-mærkede produkter 

• Imødekommer gældende regler for området 

• Imødekommer tekniske kriterier for registrering af solgte produkter med serienummer og lokation 

af enhed 

• Sikrer, at eventuelle underleverandører efterlever brancheforeningens formål og anbefalinger 

• Arbejder aktivt for, at alle solgte hjertestartere registreres på Hjertestarternetværket, 

www.hjertestarter.dk 
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Alle brancheforeningens medlemmer skal være en juridisk organisation med et dansk cvr-nummer, som 

ønsker at arbejde efter foreningens formål, betaler et årligt medlemsgebyr årligt og ansøger skriftligt om 

optagelse. En juridisk person, der ikke skriver en skriftlig ansøgning eller betaler medlemskontingent i løbet 

af et regnskabsår anses ikke som medlem. 

§3.2 Udtrædelse af foreningen 

Et medlem, som ikke længere ønsker at være medlem af foreningen, skal indberette dette skriftligt til 

bestyrelsen og anses derefter for at have forladt foreningen straks. Et medlem, der ikke har betalt 

medlemskontingent inden 1. juni anses for at have forladt foreningen.  

§4 Eksklusion af et medlem 

Et medlem må ikke ekskluderes fra foreningen af anden grund end alvorlig skade mod foreningen, 

modarbejdelse af foreningens interesser, manglende betaling af medlemskontingent eller overtrædelse af 

foreningens vedtægter. Et medlem kan suspenderes fra bestyrelsen i længere tid af ovenstående grunde. 

Suspendering af et medlem skal drøftes på den følgende generalforsamling. Enten annulleres suspensionen 

eller også suspenderes medlemmet fra foreningen. 

§5 Kontingent 

Hvert af brancheforeningens medlemsorganisationer betaler et årligt medlemskontingent. Kontingentet 

fastsættes til 3.000 Dkr./år for ’større forhandlere’ med fem fuldtidsårsværk ansat eller tilsvarende og 

1.000 Dkr./år for ’mindre forhandlere’ og andre med mindre end fem fuldtidsårsværk ansat el. tilsvarende. 

Kontingentet betales ved kontingentopkrævning, som udsendes senest 1. februar og vedrører det 

kommende år. 

§6 Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes årligt fem måneder efter regnskabsårets afslutning, dvs. senest den 31. maj. 

Bestyrelsen bestemmer hvilket tidspunkt og sted, hvor årsmødet afholdes. Indkaldelse til generalforsamling 

skal fremsendes af bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen med følgende dagsorden: 

1 FORMALIA 

1.1 Valg af dirigent. 

1.2 Valg af referent. 

1.3 Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed. 

1.4 Godkendelse af dagsorden. 

1.5 Valg af stemmetællere (uafhængige af bestyrelsen). 

2 BERETNING 

2.1 Bestyrelsens beretning 

2.2 Debat. 

2.3 Godkendelse af beretning. 

3 ØKONOMI 

3.1 Aflæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning. 

3.2 Debat. 
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3.3 Godkendelse af regnskab. 

3.4 Vedtagelse af kontingent. 

4 INDKOMNE FORSLAG 

4.1 Fremlæggelse og debat. 

4.2 Eventuel afstemning. 

 

5 VALG 

5.1 Valg af formand. 

5.2 Valg af kasserer. 

5.3 Valg af næstformand. 

5.4 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

5.5 Valg af suppleanter.  

5.6 Valg af revisor. 

6 EVENTUELT 

§6.1 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en revisor anser det for nødvendigt eller 

mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer kræver det. Den person, der anmodede om ekstraordinær 

generalforsamling har mulighed for at udsende indkaldelsen. For at være gældende, skal foreningens 

medlemmer underrettes om ekstraordinær generalforsamling mindst to uger i forvejen. Ved ekstraordinær 

generalforsamling kan kun de forhold, der er nævnt i indkaldelsen, behandles. 

KOMMENTAR: ekstraordinær generalforsamling er en effektiv mulighed for medlemmer og revisorer til at 

handle uden støtte fra bestyrelsen. Hvis bestyrelsen fejler og revisor eller mindst halvdelen af 

medlemmerne finder det relevant, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er 

gældende og kan være øverste beslutningsmyndighed i en forening og afsætte en bestyrelse, hvis det anses 

for nødvendig. 

§7 Foreningens bestyrelse 

Bestyrelsen inkl. formanden består af 5 medlemmer, forretningsudvalget af 3 medlemmer. Formanden er 

tillige medlem af og formand for forretningsudvalget. 

Valg af formand, næstformand og bestyrelse i øvrigt foregår på foreningens ordinære generalforsamling. 

Hvert medlem kan efter eget valg opstille én kandidat til formandsposten samt én kandidat til en 

bestyrelsespost. Først vælges formanden for ét år. Herefter vælges næstformanden for to år. Endelig 

vælges de resterende bestyrelsesmedlemmer ligeledes for to år.  

Medlemmer, der har opstillet den valgte formand til formandsposten, kan ikke opstille nogen til 

bestyrelsesposterne i øvrigt. Generalforsamlingen vælger ligeledes en 1. og en 2. suppleant til 

bestyrelsesposterne. Herudover kan bestyrelsen, for et år ad gangen, kan supplere sig med yderligere 

ressourcepersoner. Eventuel supplering kræver fuld enighed i bestyrelsen. 

Bestyrelsens opgave er at sikre, at foreningen fungerer godt. Den samme person kan ikke have flere roller i 

bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens medlemsliste, tilskud, medlemskontingent, 
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beslutninger truffet på generalforsamlinger og andre aktiviteter. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke samtidig 

være revisor eller stemmetæller på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal sammensættes, så foreningens 

formål og interesser sikres. 

§7.2 Stemmeberettigelse 

På generalforsamlingen har hvert fuldt betalende nuværende medlem en stemme. På bestyrelsesmøderne 

har kun bestyrelsesmedlemmer stemmer, ikke gæster eller andre tilstedeværende. 

§ 8 Økonomi 

Regnskabsåret dækker kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Regnskabet fremlægges af foreningens 

kasserer og godkendes på den ordinære generalforsamling. Foreningens revisorer fremlægger deres 

beregninger til årsregnskabet på den ordinære generalforsamling i form af en påtegning af regnskabet.  

§ 8.1 Tegningsregler 

Foreningens tegnes af bestyrelsen udpegede medlem / medlemmer. 

BEMÆRK: Tegningsberettede kan ikke indgå en kontrakt på vegne af foreningen. Hvilke aftaler der kan 

underskrives, begrænset af for eksempel en bestyrelsesbeslutning. Tegningsberettigede / underskrivere må 

ikke være under 18 år. 

§ 9 Ændring af vedtægter 

Ændringer i disse vedtægter kan kun foretages på generalforsamlingen eller ekstraordinær 

generalforsamling. For at kunne ændre vedtægterne, skal det fremgå af indkaldelsen til generalforsamling 

eller den ekstraordinære generalforsamling, at vedtægtsændringer behandles på mødet. Ændringer i 

vedtægterne skal godkendes af mindst to tredjedele af de stemmeberettigede på generalforsamlingen for 

at anses for gyldige. 

§ 10 Opløsning 

Forslag til opløsning af foreningen kan kun fremlægges på generalforsamlingen. Det skal fremgå af 

indkaldelsen at opløsning behandles på mødet. Foreningen kan opløses med to på hinanden følgende 

generalforsamlinger. På generalforsamlingen skal mindst fire femtedele af de stemmeberettigede 

deltagere, der er til stede, stemme for en beslutning. Foreningen kan ikke løses, så længe mindst fem 

medlemmer nægter at godkende beslutningen. Ved opløsningen skal foreningens gæld betales, inden den 

aktiver fordeles i overensstemmelse med beslutningen på generalforsamlingen. 


