
Vedtægt Bloddonorerne i Østsjælland 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Bloddonorerne i Østsjælland har hjemsted i Køge Kommune. 

 

§ 2 Formål 

Korpset har til opgave at hverve, anerkende og fastholde frivillige, ubetalte og anonyme bloddonorer. 

Korpset virker i Faxe, Stevns og Køge kommuner.  

Korpset varetager opgaver efter aftale med regionsbestyrelsen og de opgaver, regionsbestyrelsen påtager 

sig i aftale med Region Sjælland. 

Korpset varetager bloddonorernes interesser, jf. vedtægt for Bloddonorerne i Danmark. 

 

§ 3 Organisation 

Korpset er en selvejende institution. Korpset er tilsluttet Bloddonorerne i Danmark. 

 

§ 4 Bestyrelse 

Korpset ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende. 

Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være nuværende eller tidligere bloddonorer. 

Et nyt medlem af bestyrelsen optages ved beslutning i bestyrelsen. Det noteres i referatet. 

Bestyrelsen skal på landskontorets opfordring sende en oversigt over bestyrelsens medlemmer 

indeholdende navne og kontaktoplysninger. 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen i §§ 7-8 (ændring af vedtægt og opløsning af 

korpset). Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen afholder mindst to møder årligt. Formanden indkalder til møderne med mindst syv dages 

varsel. To bestyrelsesmedlemmer kan kræve, at der bliver afholdt bestyrelsesmøde. Et sådant møde skal 

være afholdt senest en måned efter anmodning. 

Bestyrelsesmedlemmerne er ulønnede. Bestyrelsen kan beslutte af dække bestyrelsesmedlemmernes  

udgifter ved varetagelse af hvervet inden for de regler, der af skattemyndighederne er fastsat for skattefri 

omkostningsgodtgørelse til medlemmer af foreningsbestyrelser mv. 

 



§5 Fuldmagt 

Korpset tegnes af formanden i forening med et andet medlem, eller af tre bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen kan meddele enefuldmagt til kasseren. 

 

§ 6 Regnskab 

Bestyrelsen godkender det reviderede regnskab for korpsets virksomhed for det forgangne år. Revisor 

bliver valgt af bestyrelsen og må ikke være medlem af bestyrelsen. Såfremt omsætningen er over 250.000 

kr. pr. år skal revisor være registreret. 

Regnskabsperioden er kalenderåret.  

Regnskabet skal indsendes til Bloddonorerne i Danmark inden den 30. juni i året efter regnskabsåret. 

Korpsets midler må kun anvendes til fremme af bloddonorsagen. 

 

§ 7 Ændring af vedtægt 

Ændring af vedtægten skræver ¾ af bestyrelsen. Ændringen skal forelægges Bloddonorerne i Danmark 

inden vedtagelse. 

 

§ 8 Opløsning 

Opløsning af korpset kræver ¾ af bestyrelsen. 

Ved opløsning af korpset beslutter bestyrelsen, om midlerne skal overføres til det korps, som overtageer 

ansvaret for korpsets geografiske område eller til Bloddonorerne i Danmark. 
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