Vedtægter for Bloddonorerne i Danmark
§ 1 Navn og hjemsted
Bloddonorerne i Danmark - i det følgende kaldet BiD - har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune.
§ 2 Formål
BiD har til opgave at fremme bloddonorsagen og at varetage bloddonorernes interesser. Det er BiDs mål at
sikre, at der overalt i Danmark - og til enhver tid - er det fornødne antal frivillige og ubetalte bloddonorer til
at sikre forsyningen med blod og blodprodukter til det offentlige sygehusvæsen.
BiD repræsenterer den samlede bloddonororganisation i national og international sammenhæng.
§ 3 Regionale bloddonororganisationer
Der er en regional bloddonororganisation med tilknyttede lokale enheder i hver Region.
Den regionale bloddonororganisation skal have vedtægter, der er godkendt af hovedbestyrelsen.
Den regionale bloddonororganisation ledes af en regionsbestyrelse.
Regionsbestyrelsen har ansvaret for opfyldelsen af det i § 2 nævnte formål inden for egen region samt
ansvaret for, at den aftale, der indgås med Regionen, jfr. § 4, efterleves af alle lokale enheder i regionen.
Regionsbestyrelsen har ansvaret for, at der indsendes regnskab for den regionale bloddonororganisation
og regionens lokale enheder til sekretariatet senest den 30. juni. Regionsbestyrelsen varetager i øvrigt
fælles interesser for de lokale enheder i regionen.
§ 4 Aftale med Regionen
Den regionale bloddonororganisation skal i henhold til Blodforsyningsloven indgå aftale med Regionen om
betingelserne for afgivelse og modtagelse af humant blod, herunder om betaling af et beløb til
bloddonororganisationen til dækning af dennes udgifter i forbindelse med donorvirksomhed. Den regionale
bloddonororganisation skal endvidere indgå aftale med Regionen om tilrettelæggelsen og koordineringen af
bloddonorvirksomheden inden for regionen – eventuelt på tværs af regionsskel.
§ 5 Betaling til sekretariatet
De regionale bloddonororganisationer eller de lokale enheder betaler et årligt beløb til sekretariatet.
Beløbets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.
§ 6 Hovedbestyrelsens medlemmer
Hovedbestyrelsen består af 12 medlemmer: En landsformand, to medlemmer valgt af hver regional
bloddonororganisation, herunder enten den regionale bloddonororganisations formand eller næstformand,
og et medlem udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi.
Hovedbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand, begge for 2 år ad
gangen. Formanden vælges i ulige år og næstformanden i lige år. Genvalg kan finde sted. Formanden
benævnes landsformand.
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Når hovedbestyrelsen har valgt en landsformand, suppleres hovedbestyrelsen med endnu et medlem valgt
af den regionale bloddonororganisation, der har valgt den således valgte landsformand. Landsformanden
er herefter ikke på valg fra den regionale bloddonororganisation de følgende år. Genvælger
hovedbestyrelsen ikke landsformanden, skal landsformanden være valgt fra en regional
bloddonororganisation for at kunne fortsætte i hovedbestyrelsen.
Landsformanden kan ikke beklæde ledende poster i en regionsbestyrelse eller lokal enhed.
Hvis næstformanden ikke genvælges fra regionsbestyrelsen, afholdes nyvalg blandt medlemmerne af
hovedbestyrelsen for resten af valgperioden.
Hovedbestyrelsesmedlemmer kan lade sig repræsentere af en suppleant til møder i hovedbestyrelsen.
Nyvalgte medlemmer af hovedbestyrelsen tiltræder pr. 1. april.
§ 7 Hovedbestyrelsens opgaver
Hovedbestyrelsen udgør BiD’s øverste ledelse.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Udvalg bemandes efter kompetencer og interesse,
hvor alle BiD’s frivillige skal have mulighed for at tilkendegive sin interesse i at indgå i udvalget.
§ 8 Hovedbestyrelsens møder
Hovedbestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden, der regulerer mødernes afvikling mm.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 8 medlemmer er til stede.
§ 9 Daglig ledelse af BiD
Der ansættes en lønnet direktør og nødvendige medarbejdere i øvrigt til at udføre det daglige arbejde for
BiD på grundlag af de af hovedbestyrelsen vedtagne retningslinjer og beslutninger.
Direktøren administrerer Bloddonorernes Sikringsfond og Bloddonorernes Forskningsfond efter instruks fra
fondenes bestyrelser.
Direktøren ansættes af hovedbestyrelsen, mens øvrige medarbejdere ansættes af direktøren.
§ 10 Tegningsret
BiD tegnes af landsformanden og direktøren i forening eller af 3 medlemmer af hovedbestyrelsen i
forening. Hovedbestyrelsen kan meddele bankfuldmagt.
§ 11 Landsmøder
Der afholdes landsmøde med deltagelse af BiD’s frivillige og ansatte i sekretariatet og blodbankerne efter
hovedbestyrelsens bestemmelse, dog mindst hvert 2. år.
§ 12 Årsrapport m.v.
Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der
vælges af hovedbestyrelsen. Årsregnskabet forelægges til godkendelse i hovedbestyrelsen senest 3
måneder efter regnskabsårets udløb.
2

Alle frivillige hverv i bestyrelser, udvalg mv. på alle niveauer af BiD er ulønnede.
§ 13 Vedtægtsændringer og opløsning
Til beslutning om ændring af disse vedtægter og om opløsning af BiD kræves, at mindst 2/3 af stemmerne
er repræsenterede på et hovedbestyrelsesmøde, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede stemmer
for forslaget.
Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra 2/3 af de deltagende
stemmeberettigede, afholdes nyt hovedbestyrelsesmøde inden 1 måned, og på dette møde kan forslaget uanset antallet af deltagende - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved opløsning af foreningen går midlerne til andre almennyttige organisationer, som arbejder inden for
foreningens formål i § 2.
§ 14 Ikrafttrædelse
Således vedtaget den 18. marts 2021. Ændringerne træder i kraft den 1. april 2021.
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