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LOVE FOR DANSK SELSKAB FOR HANDKIRURGI  
 
Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling  den 22/10 2014 
 
§ 1.   Navn  
 
Selskabets navn er Dansk Selskab for Håndkirurgi.  
 
§ 2.   Formål  
 
Selskabets formål er at fremme håndkirurgiens udvikling i Danmark, herunder forskning, 
uddannelse og internationale kontakter.  
 
§ 3.   Medlemmer  
 
3 .1   Som ordinært medlem kan optages enhver læge med interesse for håndkirurgi. Skriftlig 
anmodning om optagelse fremsendes til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller medlemskab til 
generalforsamlingen, der godkender optagelse i selskabet med simpelt flertal.  
 
3 .2   Som associeret medlem kan optages andre personer samt virksomheder med interesse for 
håndkirurgi. Associerede medlemmer har møderet men ikke stemmeret pa selskabets 
generalforsamlinger. Associerede medlemmer har ret til at deltage i selskabets arrangementer,  
kurser m.v.  
 
3 .3   Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.  
 
3.4   Medlemmer, som er i restance med kontingentbetaling, har ikke stemmeret og er ikke 
valgbare på selskabets generalforsamlinger. Ved restance i mere end et år betragtes 
medlemskabet som automatisk ophørt,  
 
3.5   Selskabets medlemmer hæfter ikke personligt for selskabets økonomiske forpligtelser.  
 
3 .6   Generalforsamlingen kan med 2/3-dels flertal på baggrund af indstilling fra bestyrelsen 
beslutte at ekskludere et medlem, som ikke lever op til selskabets formål.  
 
§ 4.   Bestyrelsen  
 
4.1   Selskabet ledes af en bestyrelse, som vælges pa generalforsamlingen og som består af indtil 7 
medlemmer, der alle skal være ordinære, stemmeberettigede medlemmer af selskabet. 
Kandidatur er betinget af mindst et års forudgående medlemskab.  
 



De 6 af medlemmerne skal alle have gennemgået den til enhver tid gældende, af DSfH, 
rekommanderede fase 4 uddannelse i håndkirurgi, mens det 7. medlem skal vælges blandt de 
medlemmer at selskabet der er i færd med at gennemføre fase 4 uddannelsen. Denne 
bestyrelsespost er således tidsbegrænset til 2 år. 
 
4.2   Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.  
 
4.3   Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen; tre medlemmer er på valg i ulige år og 
de øvrige tre medlemmer er på valg i lige år.  
 
4.4   Forslag om kandidater til bestyrelsen skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsens formand 
senest 4 uger inden afholdelsen af den generalforsamling, hvor valget afholdes.  
 
4.5   Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen 
træffer afgørelse med simpelt flertal; i tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen 
træffer i øvrigt selv afgørelse om forretningsorden m.v.  
 
4.6   Bestyrelsen tegner selskabet udadtil og varetager selskabets økonomiske interesser. 
Selskabets kommunikation med medlemmerne og andre selskaber/foreninger m.v. varetages af 
bestyrelsen, ligesom den varetager international kommunikation for selskabet. Bestyrelsen er 
forpligtet til at foranledige afholdt mindst et årligt videnskabeligt møde til fremlæggelse og 
diskussion af danske håndkirurgiske forskningsresultater.  
 
4.7   Webmaster for DSfH udpeges af bestyrelsen, når denne er konstitueret.  
 
§ 5.   Generalforsamlingen  
 
5 .1   Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.  
 
5.2   Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 6 ugers varsel. Bestyrelsen er 
forpligtet til uden ugrundet ophold at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 
dette er skriftlig begæret med angivelse af dagsorden af mindst 1/3 af selskabets 
stemmeberettigede medlemmer.  
 
5.3   Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i oktober måned. Dagsorden for den 
ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:  
 
• fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning  
• fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab  
• vedtagelse af kontingenter  
• optagelse af nye medlemmer  
• valg af bestyrelsesmedlemmer  
• valg af revisor  
• indkomne forslag  



• eventuelt.  
 
5.4   Forslag til behandling på generalforsamlingen skal tilstilles formanden skriftligt senest 4 uger 
forud for generalforsamlingen.  
 
5.5   Hvert ordinært medlem har en stemme pa generalforsamlingen.  
 
5.6   Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, 
dog således at forslag om ændring af disse vedtægter eller om selskabets opløsning kræver 
tilslutning fra 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Såfremt et sådant forslag vedtages med  
2/3-dels flertal blandt de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer, 
men uden at det fornødne quorumkrav er opfyldt, kan bestyrelsen indkalde til en ny 
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget endeligt kan vedtages med 2/3-dels flertal blandt 
de på denne ekstraordinære generalforsamling deltagende stemmeberettigede medlemmer.  
 
§ 6.   Legater  
 
6.1   Såfremt selskabets økonomi tillader det, kan selskabet uddele legater til medlemmer til hel 
eller delvis dækning af omkostninger i forbindelse med studierejser eller videnskabeligt arbejde. 
Videnskabeligt arbejde kan støttes økonomisk. Bestyrelsen træffer afgørelse om uddeling efter 
skriftlig ansøgning, Tildelte midler skal være anvendt til det ansøgte formål senest et år efter 
bevillingen, og der skal af modtageren aflægges regnskab for midlernes anvendelse samt skriftlig 
rapport.  
 
§ 7.   Regnskab  
 
7 .1   Selskabets regnskabsår følger afholdelser af generalforsamlingen.  
 
7 .2   Selskabets regnskaber skal revideres af en eller to af generalforsamlingen valgt(e) revisor 
(er).  
 
§ 8.   Opløsning  
 
8 .1   Ved selskabets opløsning overgår selskabets formue til en fond administreret af Dansk 
Ortopædisk Selskab til uddeling efter ansøgning i overensstemmelse med selskabets 
formålsbestemmelse, jf. ovenfor.  
 
8.2   Selskabets generalforsamling kan i forbindelse med beslutning om selskabets opløsning 
træffe afgørelse om at formuen helt eller delvist skal anvendes pa anden vis end foreskrevet i 
afsnit 8.1.  
 
 


