
Vedtægter for Dansk Selskab for Dagkirurgi 

Som vVedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling den 4. april 2006.med seneste ændringer XXX 

 

Ændringer føjet til på Generalforsamling maj 2011, 2013, 2014 og 2017 

Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling den 4. april 2006. 

 

Ændringer føjet til på Generalforsamling maj 2011, 2013, 2014 og 2017 

 

§ 1. Foreningens navn og formål 

Selskabets navn er: Dansk Selskab for Dagkirurgi (DSDK), i international sammenhæng: Danish Association 

of Day Surgery. 

§ 2  

Selskabet er en tværfaglig sammenslutning til fremme af den dagkirurgiske aktivitet og kvalitet samt 

erfaringsudveksling i Danmark. Selskabet sikrer sin internationale repræsentation ved medlemskab af 

International Association of Ambulatory Surgery (IAAS). 

Stk. 2.§ 3  

Som følge af § 2 har Selskabet har følgende særlige formål:  

1. At være forum for informationsudveksling og udvikling af dagkirurgiske aktiviteter.  

2. At udvikle interessen for dagkirurgi i Danmark.  

3. At tage initiativ til uddannelsesaktiviteter.  

4. At fremme forskningsaktiviteter inden for dagkirurgi.  

5. At tage initiativ tilunderstøtte udviklingen af kvalitetsparametre og standarder til 

beskrivelse af dagkirurgien.  

6. At formidle information om dagkirurgi i Danmark og mellem Danmark og andre lande.  

7. At fungere som rådgiver for såvel sundhedsmyndigheder som andre interesserede i 

spørgsmål vedr. dagkirurgi.  

8. At etablere kontakter til lignende organisationer i andre lande samt til relaterede 

organisationer i Danmark.  

 

§ 2.4 Medlemskab 

Som ordinære medlemmer kan optages enkeltpersoner, som arbejder inden for sundhedsvæsenet i 

Danmark, og har interesse i dansk dagkirurgi.  



Stk.2.§ 5  

 Som ekstraordinære medlemmer kan optages virksomheder og organisationer, der har interesse i i dansk 

dagkirurgi. Kontingent for virksomheder og organisationer er 3000 kr. årligt. Kontingentet giver ret til 

reklameplads på DSDK s hjemmeside. Medlemsskabet medfører ikke stemmeret til generalforsamlingen.  

 

§ 63. Foreningens struktur 

Generalforsamlingen er foreningen øverste myndighed.  

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som handler på foreningens vegne udadtil.  
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Selskabet ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer: en formand, en næstformand, en 

sekretær, en kasserer og yderligere 3 medlemmer. I bestyrelsen skal være mindst 3 læger og 3 

sygeplejersker. Bestyrelsen vælges blandt selskabets ordinære medlemmer af generalforsamlingen og 

konstituerer sig herefter. Der vælges herudover 2 suppleanter til bestyrelsen. I bestyrelsen træffes 

beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen afholder 

møde minimum 2 gange årligt.  

Tegningsregel – det er alene kasserer og formand, der er tegningsberettigede i selskabet og kan bruge konti 

og netbank.  

§ 4. Generalforsamlingen7  

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i forbindelse med forårsmødet. 

Stk. 2. Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før 

afholdelse af generalforsamlingen. Dagsorden med forslagene samt navnene på bestyrelsens kandidater til 

evt. ledige poster skal offentliggøres på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Medlemmernes forslag til ledige poster i bestyrelse eller som suppleant, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 1 uge før generalforsamlingen. Kandidater til ledige bestyrelsesposter kan dog også opstille på 

generalforsamlingen såfremt der ikke er foreslået et tilstrækkeligt antal kandidater.  og senest 14 dage før 

mødet skal den endelige dagsorden fremgå af hjemmesiden.  

Stk. 3. Taleret har alle medlemmer, mens kun de ordinære medlemmer er valgbare og har stemmeret.  

Stk. 4. Vedtagelse af indkomne forslag sker ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens 

stemme dobbelt.   

Stk. 5. Valg til bestyrelseni henhold til generalforsamlingens dagsorden skal ske ved skriftlig afstemning, 

hvis der er flere kandidater, end der er ledige poster. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme til 

hver ledig post. Valg afgøres ved simpel majoritet idet den fastsatte fordeling mellem læger og 

sygeplejersker i bestyrelsen dog primært skal være opfyldt. Ved stemmelighed afholdes skriftligt omvalg.  

Stk. 6. Stemmeafgivning kan både ved behandling af indkomne forslag og ved valg, ske ved skriftlig 

fuldmagt. Hvert tilstedeværende ordinært medlem kan kun have én fuldmagt.  

Stk. 7. Valg af bestyrelse eller som suppleant gælder for 2 år. Der vælges en revisor. Revisor er valgt for 2 

år.  

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mere end en tredjedel af medlemmerne eller 

mere end halvdelen af bestyrelsen ønsker dette. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal 

ligeledes være med mindst 14 dages varsel.  

Stk. 9. § 8 

På Dden ordinære generalforsamling har følgende dagsordenskal følgende punkter optages på 

dagsordenen:  

1. Valg af dirigent.  

21. Beretning fra bestyrelsen.  
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3. Indkomne forslag.  

42. Aflæggelse af regnskab og budget for det kommende år, herunder størrelsen af 

kontingentet.. 

 

53. Afholdelse af valg til bestyrelse.  

64. Valg af revisor.  

57. Eventuelt.  

 

§ 95. Økonomi 

Stk. 1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Der fastsættes 

særskilt kontingent for ordinære og for ekstraordinære medlemmer.  

Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance med mere end et år, betragtes medlemmet som udmeldt. 

Kontingentet løber et kalenderår startende fra 1. januarfra indmeldelsesdatoen.  

§ 10  

Ændringer af ovennævnte vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen med to tredjedeles flertal 

blandt de fremmødte. Vedtægtsændringer skal være sendt i forslag sammen med indkaldelse til 

generalforsamlingen, og skal være indsendt til bestyrelsen 1 måned inden generalforsamlingen. Rettidigt 

indkomne forslag vil blive offentliggjort på hjemmesiden.   

Ændringsforslag, der fremsættes på generalforsamlingen, skal forelægges en ny generalforsamling, inden 

de kan vedtages.  

§ 11  

Ud over generalforsamlingen skal der minimum afholdes ét årligt fagligt møde, evt. i forbindelse med 

generalforsamlingen.  

§ 6. Bestyrelsen 

Selskabet ledes af en tværprofessionel bestyrelse hvis medlemmer skal have autorisations jf. 

sundhedsloven. Bestyrelsen består af 9 medlemmer: en formand, en næstformand, en sekretær, en 

kasserer og yderligere 5 medlemmer.  

Stk. 2. Bestyrelsen vælges blandt selskabets ordinære medlemmer af generalforsamlingen og konstituerer 

sig herefter. I bestyrelsen træffes beslutninger ved simpelt flertal hvor minimum 5 bestyrelsesmedlemmer 

skal være til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen afholder møde 

minimum 2 gange årligt.  

Stk. 3. Tegningsregel – det er alene kasserer og formand, der er tegningsberettigede i selskabet og kan 

bruge konti og netbank. Bestyrelsen godkender de tegningsberettigede.  

 

§ 7. Vedtægtsændringer 
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Ændringer af vedtægter kan foretages af generalforsamlingen med 2/3 flertal. Forslag til 

vedtægtsændringer skal være sendt i forslag sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Indkomne 

forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned inden generalforsamlingen.  

 

§ 812. Foreningens ophør 

Opløsning af selskabet kan foretages af generalforsamlingen efter ovenstående regler for flertal. Evt. 

formue fordeles efter beslutning af generalforsamlingen. I tilknytning til §9 kan nævnes at kontingentet 

forøges til 200 kr. årligt med virkning fra 2012. Medlemskabet følger kalenderåret. 

 

 

Kommenterede [PZ1]: (slettes) 


