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DEPRESSIONSFORENINGENS VEDTÆGTER 

 

Det med BLÅ farve er ændringen. 

Nuværende tekst Forslag til vedtægtsændringen 

§ 1.  Foreningens navn 
Foreningens navn er 
DepressionsForeningen 

§ 1.  Foreningens navn 
Foreningens navn er BALANCE 

Argumentation: 

Vi skal rumme begge eller flere sygdomskategorier. BALANCE har et positivt signal og 
indgyder håb. BALANCE er enslydende med vores blad. 

 

Forslag fra medlem Maiken Tvarnøe 

§ 1.  Foreningens navn 
Foreningens navn er 
DepressionsForeningen 

§ 1.  Foreningens navn 
Foreningens navn er Depressions- og 
bipolarforeningen 
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Nuværende tekst Forslag til vedtægtsændringen 

§ 3. Foreningens formål 
Foreningens formål er at virke som 
patientforening for mennesker, der lider 
af depression eller bipolar lidelse, samt 
at varetage patienternes og deres 
pårørendes interesser. Det er også 
foreningens formål at øge kendskab til 
og viden om depression og bipolar 
lidelse. 

§ 3. Foreningens formål 
Formålet er at virke som forening for 
mennesker, der er eller har været berørt 
af depression eller bipolar lidelse. 
Foreningen formål er også at yde støtte, 
oplyse og vejlede om affektive lidelser 
(depression og bipolar lidelse), samt 
varetage de berørtes interesser. 

Argumentation: 

I formålet vil vi gerne række ud over foreningen og favne alle berørte uanset om de er 
syge eller ej. 

 

Nuværende tekst Forslag til vedtægtsændringen 

§ 3. Foreningens formål 
Stk 2. 

At igangsætte og opretholde initiativer, 
der kan yde støtte til depressive og 
bipolare patienter og deres pårørende. 

§ 3. Foreningens formål 
Stk 2. 

At igangsætte og opretholde initiativer, 
der kan yde støtte til mennesker med 
affektive lidelser og deres pårørende. 

 

Argumentation: 

Påpeger at det er mennesker, det drejer sig om. Samt introduktion af begrebet affektiv 
lidelse, der er en bredere samlebetegnelse for depression og bipolar lidelse.  

 
 

Nuværende tekst Forslag til vedtægtsændringen 

§ 3. Foreningens formål 
Stk 7. 

§ 3. Foreningens formål 
Stk 7. 

At støtte forskningen indenfor det affektive 
område  
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At støtte forskningen indenfor det 
affektive område (depression og bipolar 
lidelse). 

 

Argumentation: 

Se ovenfor 

 

Nuværende tekst Forslag til vedtægtsændringen 

§ 3. Foreningens formål 
Stk 7. 

 

§ 3. Foreningens formål 
NY Stk 9. 

At bedrive folkeoplysende aktiviteter inden for 
det affektive område 

 

Argumentation: 
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Nuværende tekst Forslag til vedtægtsændringen 

§ 4 Medlemskab 

Ret til medlemskab af foreningen har 
depressive og bipolare patienter, 
pårørende og interesserede 
enkeltpersoner, der kan tilslutte sig 
foreningens formål. 

§ 4 Medlemskab 

Ret til medlemskab af foreningen har 
alle, der kan tilslutte sig foreningens 
formål. 

Argumentation: 

Mindre fokus på diagnoserne, mere på medlemskabet. 
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Nuværende tekst Forslag til vedtægtsændringen 

 
§ 10. Ekspertpanel 
Foreningens bestyrelse udpeger et ekspert/-
rådgivningspanel, der skal bidrage til en høj 
faglig standard i foreningen. Panelet består af 
lægefaglige eksperter, psykologer og andre 
med relevant viden på depressionsområdet. 
Panelet inddrages i den generelle formidling 
omkring forståelsen af affektive lidelsers 
natur. 

 

§ 10. Advisory Board  
Foreningens bestyrelse udpeger et 
advicery board, bestående af eksterne 
eksperter, der kan sparre med 
bestyrelsen om faglige spørgsmål og i 
forhold til foreningens udvikling. 

 

Argumentation: 

Advisery Board er mere retvisende for den samling af eksperter vi har tilknyttet 
foreningen og som i dag sparrer med foreningens bestyrelse i forhold til både faglige og 
organisatoriske spørgsmål.  
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Nuværende tekst Forsalg til vedtægtsændringen 

§ 11. Økonomiske midler 
stk 1. Foreningens drift sikres gennem 
medlemskontingenter, gaver, offentlige 
og private fonde, sponsorater fra 
virksomheder og indsamlinger. 
 

§ 11. Økonomiske midler 
stk 1. Foreningens drift sikres gennem 
medlemskontingenter, gaver, offentlige 
og private fonde, sponsorater fra 
virksomheder og indsamlinger. 
 
stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at 
placere opsparede reserver max. 
300.000 på en konto, der giver mere i 
rente end den almindelige konto/eller i 
obligationer eller investeringsforeninger, 
der investerer i obligationer. 

stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til at 
optage lån/kreditter til at investere i 
lejlighed til sekretariatet/caféen. 
Foreningens kontant bidrag til købet må 
max. være på 30% af egenkapitalen. 
Hvis egenkapitalen går under 300.000 
kan der ikke optages lån.  

Argumentation: 

Foreningen bestyrelse beder generalforsamlingen om friere rammer til at administrere 
foreningens formue, således at penge bedst understøtter foreningens udvikling. Det 
kunne være ved køb af lokaler eller placering af foreningens formue i aktiver, der gav en 
bedre forrentning. Vi har ladet os inspirere af andre foreningers vedtægter og fået ok fra 
banken vedr. teksten. Vi har også vendt ordlyden i Center for Socialt arbejde og fået ok 
fra dem. 
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Nuværende tekst Forlag til vedtægtsændringer 

Generelt, der hvor der står sekretariatschef 

skal dette ændres til  

Generalsekretær 

Navnet står i § 8 stk. 3  

Navnet står i § 9 stk. 2 og stk. 3 

Argumentation: 

Da sekretariatschefen gik på fuld til i august 2015 – valgte bestyrelsen af lave denne titelændring 

for at hedde det samme, som andre foreningers udadvendte ansigt, og fordi vi synes, det har en 

større tyngde. 

 

 


