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Vedtægter 
 

for 
 

Dansk Rehab Gruppe (Danish Rehabilitation Group) 
 

 
 
§ 1 Navn og hjemsted 
 
Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Rehab Gruppe F.M.B.A. (DRG), (Danish Rehabilitation Group, Commercial 
Undertaken with Limited Liability). 
 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 
 
 
§ 2 Formål 
 
Foreningens formål er at virke for: 
 

- At sikre branchen for hjælpemidler, velfærdsteknologi og serviceydelser inden for 
hjælpemiddel- og plejeområdet de bedst mulige rammevilkår i Danmark såvel som 
internationalt.  
 

- At være en konstruktiv og kvalificeret interessevaretager og opinionsdanner for producenter 
og distributører af hjælpemidler, velfærdsteknologi og serviceydelser. 

 
- At understøtte kendskabet til og salget af hjælpemidler og velfærdsteknologi både nationalt 

som internationalt, herunder ved afholdelse af Health & Rehab Scandinavia og ved deltagelse 
i eksportfremstød. 

 
- At tilbyde sine medlemmer faglige informationer, viden og rådgivning på prioriterede 

områder (lovgivning, regulatoriske forhold, eksport, udbud, indkøb og lignende) enten 
direkte eller via netværkssamarbejde. 

 
- At understøtte konkrete tværgående netværkssamarbejder såvel imellem virksomheder 

inden for branchen som i forhold til relevante eksterne parter. 
 

- At understøtte kendskabet til nytteværdien ved brugen af hjælpemidler og 
velfærdsteknologier og den innovative udvikling af produkter og serviceydelser til 
handicappede og andre med funktionsnedsættelse. 
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§ 3 Medlemskab 
 
Stk. 1. Som kernemedlemmer af foreningen kan optages producenter og distributører af hjælpemidler, 
velfærdsteknologier og serviceydelser indenfor for hjælpemiddel- og plejeområdet og virksomheder med 
tilgrænsende produkter og serviceydelser.  
 
Stk. 2. Som associerede medlemmer kan optages virksomheder, foreninger, institutioner og lignende, der har 
en relation til branchen uden at opfylde betingelserne for at kunne blive kernemedlem, jf. stk. 1. 
 
Stk. 3. Medlemskab tegnes alene af virksomheder og kan aldrig tegnes som personligt medlemskab. 
 
Stk. 4. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat som i tvivlstilfælde forelægger 
anmodningen for foreningens bestyrelse. Bestyrelsen har den endelige afgørelse vedrørende medlemskab. 
 
Stk. 5. Alle medlemmer har adgang til at deltage i foreningens netværksarrangementer, medlemsmøder, 
netværks- og erfagrupper, generalforsamlinger m.v. 
 
Stk. 6. Stemmeret ved generalforsamlingen har alene foreningens kernemedlemmer. 
 
Stk. 7. Alle kernemedlemmer er valgbare til tillidshverv. 
 
Stk. 8. Et kernemedlem, der, trods påkrav, er i restance med medlemskontingent, mister såvel stemmeret 
som valgbarhed ved generalforsamlingen.   
 
 
§ 4 Kontingent og regnskab 
 
Stk. 1. Kontingent til foreningen fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen efter indstilling fra 
bestyrelsen og indbetales som en årlig rate ved regnskabsårets start. 
 
Stk. 2. Ved indmeldelse i foreningen betales kontingentet fra den 1. i førstkommende måned efter 
indmeldelse. Kontingentet for det første års medlemskab udgør således det fulde antal måneder, som 
medlemskabet løber det første år, at regne fra den førstkommende hele måned og frem til årets udgang.  
 
Stk. 3. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  
 
Stk. 4. Regnskabet kontrolleres og revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.  
 
 
§ 5 Ophør af medlemskab 
 
Stk. 1. Ophør af medlemskab kan ske på baggrund af forskellige situationer:  
 

1. Betingelserne for medlemskab er ikke længere opfyldt. 
Hvis betingelserne for at være medlem ikke længere er til stede, jf. § 3, stk. 1, vil medlemskabet 
ophøre. I disse situationer vil der muligvis være mulighed for at overgå til et associeret medlemskab. 
Hvis medlemmet ønsker dette, træffes endelig beslutning af bestyrelsen.  
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2. Opsigelse af medlemskab. 

Når et medlem med et varsel på 12 måneder til udgangen af en måned opsiger sit medlemskab. Der 
skal betales kontingent i opsigelsesperioden. 

 
3. Restance. 

I tilfælde, hvor et medlem, trods påkrav, er over seks måneder i restance med medlemskontingent, 
vil medlemmet blive udmeldt med sædvanligt varsel og vil ligeledes skulle betale kontingent i 
opsigelsesperioden, jf. stk. 1, nr. 2. 

 
4. Eksklusion. 

Når et medlem efter bestyrelsens opfattelse har overtrådt foreningens love, modvirket dens formål 
eller på anden måde udvist ukollegial eller illoyal adfærd vil bestyrelsen kunne ekskludere 
medlemmet. Eksklusion forudsætter et flertal på mindst 2/3 i bestyrelsen.  
Eksklusion træder i kraft med udgangen af den måned, hvori beslutningen er truffet.  

 
 
§ 6 Foreningens bestyrelse  
 
Stk. 1. Bestyrelsen er ulønnet og vælges af generalforsamlingen. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen består af mellem seks og ti medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af 
generalforsamlingen for to år ad gangen, forskudt således at halvdelen af bestyrelsesposterne er på valg 
hvert år. Det tilstræbes, at formand og næstformand er på valg forskudt af hinanden.  
 
Det konkrete antal medlemmer af bestyrelsen afgøres af, hvor mange medlemmer der stiller op til valg. I det 
omfang der er nok interesserede medlemmer, vil antallet af medlemmer i bestyrelsen være 10. Der udpeges 
ikke suppleanter. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand (formandskabet). 
  
Stk. 4. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for både producenter, 
distributører og eventuelle andre grupper af kernemedlemmer, og det skal endvidere tilstræbes, at 
fordelingen mellem disse skal afspejle fordelingen af disse i medlemskredsen. 
 
Stk. 5. Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader sin virksomhed eller bestyrelsen i utide, forbliver posten 
ubesat indtil næste valg til bestyrelsen. En virksomhed kan ikke indsætte en anden repræsentant for 
virksomheden i bestyrelsen end den, der er valgt på generalforsamlingen.  
 
Stk. 6. Der kan maksimalt være to bestyrelsesmedlemmer fra samme virksomhedskonstruktion (som 
søsterselskaber, mor-/dattervirksomheder og lignende) repræsenteret i bestyrelsen. Der kan ikke være to 
bestyrelsesmedlemmer fra én virksomhed med samme CVR-nummer. Formand og næstformand kan ikke 
være fra samme virksomhedskonstruktion (som søsterselskaber, mor-/dattervirksomheder og lignende). 
 
Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte ethvert nødvendigt udvalg. 
 
Stk. 8. Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med eksterne parter samt etablere eller indgå i enhver 
nødvendig virksomhed, der fremmer foreningens formål. 
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Stk. 9. Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder mindst fem gange årligt. Der kan herudover indkaldes til 
bestyrelsesmøder, i det omfang det vurderes nødvendigt. 
 
Stk. 10. Direktøren for foreningen deltager i bestyrelsesmøderne. 
 
Stk. 11. I bestyrelsen træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær 
næstformandens stemme afgørende. 
 
Stk. 12. Der laves referat fra bestyrelsens møder, som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 
 
§ 7 Foreningens ledelse  
 
Stk. 1. Foreningen ledes af bestyrelsen. 
 
Stk. 2. Bestyrelsens formand og næstformand (formandskabet) udgør den daglige politiske ledelse. 
 
Stk. 3. Formandskabet suppleret af to repræsentanter fra bestyrelsen ansætter en direktør, der er ansvarlig 
for foreningens sekretariat, til varetagelse af foreningens daglige ledelse. Formandskabet træffer aftale med 
direktøren om ansvar og kompetence samt udsteder de nødvendige fuldmagter. 
 
Stk. 4. I det daglige arbejde refererer direktøren til formandskabet. 
 
 
§ 8 Tegningsret og ansvar 
 
Stk. 1. Foreningen tegnes af: 
 

1. Formanden i forening med direktøren, eller 
2. Næstformanden og direktøren i forening, eller 
3. Formanden i forening med to øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 
Oplistningen er opstillet i prioriteret rækkefølge. 
 
Stk. 2. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningsforpligtelser over for tredjemand. 
 
Stk. 3. Der skal i foreningen altid være tegnet en gyldig bestyrelsesansvarsforsikring. 
 
 
§ 9 Generalforsamlingen 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden udgangen af maj måned. 
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Stk. 3. For generalforsamlingen gælder mindst følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning. 
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
8. Eventuelt. 

 
Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes til medlemmerne med et varsel på minimum 21 dage. 
Indkaldelsen skal indeholde dato, tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Udkast til regnskab skal 
altid udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  
 
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder kandidater til valg til bestyrelsen, 
samt spørgsmål til regnskabet, skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 
 
Stk. 6. Alle forslag, der ønskes behandlet udsendes til medlemmerne og gøres tilgængelige i deres helhed på 
foreningens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
 
Stk. 7. Hver fremmødt medlemsvirksomhed på generalforsamlingen har en stemme, jf. dog § 3, stk. 8.  
 
Stk. 8. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet der dog maksimalt kan udstedes to fuldmagter til den samme 
person.  
 
Stk. 9. Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt flertal. 
 
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling 
 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når det skriftligt 
begæres over for bestyrelsen af mindst 1/3 af medlemmerne. 
 
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har 
modtaget begæringen fra det nævnte antal medlemmer og med det for ordinære generalforsamlinger 
gældende varsel. 
 
Stk. 3. Med indkaldelse skal der udsendes forslag til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. 
 
 
§ 11 Vedtægtsændringer 
 
Stk. 1. Forslag om vedtægtsændringer indsendes til sekretariatet. Sådanne forslag skal ligeledes indeholde 
forslag til ikrafttrædelsesdato. 
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Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer behandles på generalforsamlingen. Til vedtagelse af vedtægtsændringer 
kræves det, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne 
stemmer afgives til fordel for vedtægtsændringerne. 
 
Stk. 3. Opnår forslag om vedtægtsændringer den krævede majoritet af de afgivne stemmer, men er 
generalforsamlingen i henhold til foranstående ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ny 
ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest fire uger derefter, og på hvilken ændringsforslaget er 
eneste punkt på dagsordenen. Til vedtagelse på denne generalforsamling kræves alene, at mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. 
 
 
§ 12 Opløsning 
 
Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen, herunder eksempelvis fusion eller sammenlægning med en 
anden forening eller organisation, træffes af to med højst fire ugers mellemrum afholdte generalforsamlinger 
og skal - for at være gyldig - tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer. 
 
Stk. 2. En beslutning om opløsning har kun gyldighed, såfremt generalforsamlingen forinden har truffet 
bestemmelse om anvendelse af formuen i foreningen og har godkendt en plan for opfyldelse eller afvikling 
af de foreningen påhvilede økonomiske forpligtelser. Der skal tillige være tilvejebragt fornøden sikkerhed for, 
at afviklingsplanen kan gennemføres.  
 
Stk. 3. Det seneste valgte formandskab skal fungere som det besluttende og ansvarlige afviklingsudvalg. 
 
 
§ 13 Ikrafttrædelse 
 
Disse vedtægter er senest ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamling 4. juli 2017 og ophæver 
de hidtil gældende vedtægter. Vedtægterne træder i kraft efter vedtagelse. 
 
 
Dato: 4. juli 2017 
 

 
__________________________________ 
Per Buus 
Bestyrelsesformand 


