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Vedtægter for 

Dansk Råd for Genoplivning, (Danish Resuscitation Council) 
 

 

 

§ 1 

Dansk Råd for Genoplivning 

 

1. Rådets navn er ”Dansk Råd for Genoplivning” (DRG), engelsk: Danish Resuscitation Council – DRC. 

Rådet blev etableret i juni 1993. 

 

2. Dansk Råd for Genoplivning arbejder for at forbedre erkendelse, behandling, overlevelse og livskva-

litet efter pludseligt uventet hjertestop samt efter stroke. 

 

3. DRG’s geografiske område er Danmark – inkl. Grønland og Færøerne. 

 

 

 

§ 2 

Formål 

 

1. DRG’s formål er 

• At flere overlever pludselig, uventet hjertestop og stroke til et godt liv. 

2. DRG virker for  

• At flere danskere træder til med hjertelungeredning og brug af hjertestarter/AED ved pludseligt hjer-

testop uden for hospital og flere danskere kender symptomerne på stroke og reagerer på dem ved at 

ringe 1-1-2 

• At den nyeste viden om genoplivning og stroke er tilgængelig for såvel fagprofessionelle som i den 

brede danske befolkning  

• At undervisning i genoplivning følger ERC’s guidelines og lever op til de pædagogiske principper, der 

er defineret fra ERC 

 

3. DRG’s indsatsområder 

1. DRG fungerer som et videnskabeligt og koordinerende organ, der rådgiver og samarbejder med 

myndigheder og med organisationer, hvis formål og virke bidrager til og understøtter DRGs formål. 

 

2. DRG arbejder for en faglig tidssvarende uddannelse, kompetencevedligeholdelse og evaluering af 

såvel sundhedsfagligt som ikke-sundhedsfagligt personale samt borgere inden for genoplivning og 

stroke i Danmark. 

 

3. DRG fungerer som et videnskabeligt og koordinerende organ, der rådgiver og samarbejder med 

myndigheder og med organisationer, hvis formål og virke bidrager til og understøtter DRGs formål. 

DRG yder faglig sparring til beslutningstagere på rådets kerneområder og bidrager til den sundheds-

politiske dagsorden. 
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4. DRG kan stifte et selskab med det formål at drive virksomhed, der understøtter rådets arbejde med 

at forbedre behandling, overlevelse og livskvalitet efter pludseligt uventet hjertestop samt efter stro-

ke. 

 

 

 

§ 3 

Medlemmer 

 

1. DRG kan som medlem optage lægefaglige selskaber og organisationer, som varetager opgaver i til-

knytning til DRG’s formål. Organisationerne udpeger selv hver én repræsentant til at repræsentere 

sig i DRG.  

 

2. DRG’s medlemmer fremgår af medlemslisten, der opdateres efter hver generalforsamling og ved or-

ganisationers udmeldelse. Medlemslisten fremgår af bilag 1.  

 

3. Hver organisation kan have en suppleant. 

 

4. Optagelse og eksklusion vedtages ved en generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende 

medlemmer stemmer herfor. Optagelse eller eksklusion sker henholdsvis ved en ansøgning eller en 

redegørelse. Udmeldelse kan foretages af en organisation løbende gennem året. 

 

5. Kontingent opkræves forud for årets generalforsamling gældende for et år ad gangen frem til næste 

års generalforsamling. For nyoptagede medlemsorganisationer opkræves kontingentet dog 

umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 

6. Som medlem af Dansk Råd for Genoplivning kan optages organisationer, videnskabelige selskaber, 

foreninger, myndigheder, råd mm. som opfylder rådets kriterier for optagelse. 

 

7. Ansøgning om medlemskab af Dansk Råd for Genoplivning behandles af bestyrelsen og 

fremlægges ved den årlige generalforsamling. Ansøgninger der kommer i løbet af året 

forhåndsbehandles af bestyrelsen og fremlægges på førstkommende rådsmøde. Såfremt rådet 

forhåndsgodkender ansøgningen, kan den kommende medlemsorganisation tilbydes at følge 

kommende rådsmøder frem til førstkommende generalforsamling som observatør. 

 

 

 

§ 4 

Ledelse 

 

1. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 medlemmer med 

stemmeret: Formand, næstformand, tidligere eller kommende formand samt to menige 

bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 4 år (et år før og et år efter sin funktionstid som 

formand på 2 år) og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Formanden skal være læge 

og repræsentere et lægefagligt selskab jf. bilag 1. I bestyrelsen kan der efter beslutning på 

generalforsamlingen i forlængelse af etablerede samarbejdsaftaler indgå yderligere op til 3 

repræsentanter uden stemmeret. 
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2. DRG’s sekretariat ledes af bestyrelsen. Sekretariatets leder refererer til formanden. Sekretariatet 

refererer i alle økonomiske forhold til formanden. 

 

3. DRG forpligtes ved formandens og næstformandens underskrift, dog således at økonomiske forhold 

varetages af formanden eller sekretariatet. 

 

4. Formanden varetager rådets interesser i overensstemmelse med vedtægterne. Formanden kan 

udtale sig på DRG’s vegne. 

 

5. DRG’s medlemsorganisationer skal handle i overensstemmelse med vedtægterne og de i DRG 

trufne beslutninger og kan ikke udtale sig på DRG’s vegne i spørgsmål, som ikke har været drøftet i 

rådet. 

 

6. Ved forfald i bestyrelsen indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling med valg til den ledige 

plads på dagsordenen. Om nødvendigt konstituerer bestyrelsen sig med en midlertidig formand og 

næstformand. 

 

7. DRG udpeger repræsentanter for DRG i nationale og internationale organisationer inden for DRG’s 

virke. 

 

8. DRG’s regnskab følger kalenderåret, og skal undergå ekstern revision. 

 

 

 

§ 5 

Møder og generalforsamling 

 

1. Der afholdes mindst fire møder hvert år. 

 

2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes til generalforsamling mindst en 

måned i forvejen. Revideret regnskab, budget og forslag til kontingent udsendes samtid med 

indkomne forslag 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Eventuelle forslag til dagsordenen – 

herunder forslag til vedtægtsændringer – skal være sekretariatsfunktionen i hænde senest 2 uger før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

3. Ved generalforsamlingen skal følgende punkter behandles: 

a. Valg af dirigent. 

b. Godkendelse af generalforsamlingen. 

c. Formandens beretning. 

d. Beretning fra rådets nedsatte styregrupper. 

e. Indkomne forslag, herunder optagelse/udmeldelse af organisationer. 

f. Revideret regnskab, budget og evt. kontingent. 

g. Formanden vælges i lige år som kommende formand og tiltræder som formand i det 

kommende ulige år. To år herefter ændrer vedkommende status til tidligere formand og 

sidder et år mere. De 2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges henholdsvis i lige og i ulige 

år og næstformand vælges i lige år. Disse vælges for en periode af to år. Genvalg af besty-

relsesmedlemmer og næstformand kan kun finde sted én gang på en hinanden 

efterfølgende valgperiode. 
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h. Udpegning af repræsentanter for DRG i nationale og internationale organisationer inden for 

DRG’s virke. 

i. Eventuelt. 

 

4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af organisationerne er til stede. 

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 

formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved hjælp af fuldmagt ved 

generalforsamlingen. 

 

5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af 

medlemsorganisationerne ønsker dette. Ønsket skal ledsages af en motiveret dagsorden. 

Mødeindkaldelsen skal være afsendt senest 14 dage før afholdelsen. 

 

 

 

§ 6 

Vedtægtsændringer 

 

1. Vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemsorganisationer 

stemmer for dette. 

 

2. Opløsning af DRG kan kun ske når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemsorganisationer 

stemmer for dette. Ved DRG’s eventuelle opløsning overdrages formuen til en anden velgørende 

eller almennyttig forening, fond, stiftelse, institution mv. som er hjemmehørende i Danmark bestemt 

af generalforsamlingen. 
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Bilag 1. 

 

Lægefaglige selskaber og organisationer der er repræsenteret i Dansk Råd for Genoplivning og antallet af 

mandater (stemmer) som den enkelte medlemsorganisation har i DRG. 

 

Lægefaglige selskaber: 

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)…………………………………………………………………… (1) 

Dansk Neurologisk Selskab…………………………………………………………………… (1)   

Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) ……………………………………………………………………… (1) 

Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) …………………………………………………………… (1) 

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)…………………………………………………………… (1) 

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) ………………………………… (1) 

Dansk Selskab for Apopleksi…………………………………………………………………… (1) 

 

 

De fem regionale akutberedskaber: 

Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland ………………………………………………. (1) 

Præhospitalet, Region Midtjylland …………………………………………………………………… (1) 

Sundhedsplanlægning, Region SydDanmark …………………………………………………….… (1) 

Præhospitalt Center, Region Sjælland …….………………………………………………………… (1) 

Region Hovedstadens Akutberedskab …………….......……………………………………..… (1) 

 

 

Organisationer: 

Beredskabsforbundet………………………………………………………………………………….... (1) 

Beredskabsstyrelsen …………………………………………………………………………………... (1) 

Center for det Maritime Sundhedsvæsen…………………………………………………………….. (1) 

Dansk Folkehjælp ..………………………………….………………………………………………….. (1) 

Dansk Sygeplejeråd (DSR) ……………………………………………………………………………. (1) 

Falck A/S……………………………..……….………..………………………………………………… (1) 

Forsvarets Sundhedstjeneste………………………………………………………………………….. (1) 

Hjernesagen..………………………………….………………………………………………….. (1) 

Hjerneskadeforeningen..………………………………….…………………………………………….. (1) 

Hjerteforeningen…………………………………………………………………………………...……. (1) 

Kalaallit Røde Kors (Røde Kors, Grønland) …………….……………………………………………. (1) 

Hovedstadens Beredskab…………… …………………………………………………………………  (1) 

Reddernes Landsklub …………………………………………………………………………..……… (1) 

Røde Kors ……………………………………………………………………………………….. (1) 

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab (SATS), København………….…. (1) 

TrygFonden ……………………………………………………………………………………………… (1) 

 

 

Vedtægter og bilag senest revideret ved generalforsamlingen 2019. 


