
Dagsordenens punkt 7 o 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 8.4 ”Eksklusion” 

 

        
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 

 

Forslagets tekst: Den foreslåede tekst er markeret med kursiv og fremhævet med gul. 

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for 
ændringen 

8.4 Eksklusion 
 
Eksklusion af medlemmer 
sker: 

• Hvis medlemmet overtræ-
der foreningens vedtægter, 
og Hovedbestyrelsen be-
slutter eksklusion.  
Hovedbestyrelsens beslut-
ning kan af medlemmet 
indankes for Repræsen-
tantskabet på det først-
kommende repræsentant-
skabsmøde. Anken har op-
sættende 
virkning, såfremt klagen er 
fremsat senest 4 uger ef-
ter, at beslutning om eks-
klusion er meddelt med-
lemmet 
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• Hvis medlemmet overtræ-

der foreningens vedtæg-

ter, og Hovedbestyrelsen 

beslutter eksklusion. Ho-

vedbestyrelsens beslut-

ning kan af medlemmet 

indankes for Repræsen-

tantskabet på det først-

kommende repræsentant-

skabsmøde. Anken har 

opsættende virkning, så-
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senest 4 uger efter, at be-

slutning om eksklusion er 

meddelt medlemmet 

Det betyder, at medlemska-
bet opretholdes, indtil klagen 
er behandlet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringen med-
fører ikke en æn-
dring af praksis. 
Ændringen præ-
ciserer, at med-
lemskabet opret-
holdes, hvis 



 

• hvis medlemmet er blevet 
frataget sin autorisation af 
Sundhedsstyrelsen 

• hvis medlemmet ikke har 
betalt kontingent i et halvt 
år 

 
Et ekskluderet medlem kan af 
Hovedbestyrelsen få sine ret-
tigheder tilbage, når der findes 
tilstrækkeligt grundlag herfor. 
Hovedbestyrelsen er forpligtet 
til at udarbejde procedure for 
behandling af eksklusionssa-
ger, der indeholder størst mu-
lig retssikkerhed for det en-
kelte medlem. 
 

• hvis medlemmet er blevet 

frataget sin autorisation af 

Sundhedsstyrelsen 

• hvis medlemmet ikke har 

betalt kontingent i et halvt 

år 

 
Et ekskluderet medlem kan af 
Hovedbestyrelsen få sine ret-
tigheder tilbage, når der fin-
des tilstrækkeligt grundlag 
herfor. Hovedbestyrelsen er 
forpligtet til at udarbejde pro-
cedure for behandling af eks-
klusionssager, der indeholder 
størst mulig retssikkerhed for 
det enkelte medlem. 
 

klagen indgives 
rettidigt, og indtil 
klagen er be-
handlet.  
 

        
Motivation af forslaget: 

HB ønsker med tilføjelsen at lette forståelsen af begrebet ”opsættende virkning”, således 

at dette er tydeligt for medlemmerne.          

 

 

 


