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Vedtægter
for
Kredsforeningen for Storkøbenhavn under
Landsforeningen for cerebral parese. CP Danmark

NAVN HJEMSTED FORMÅL
§1
Foreningens navn er: Kredsforeningen for Storkøbenhavn (Kreds 1)
under CP Danmark. Kredsforeningens hjemsted er, hvor kredsformanden har folkeregisteradresse.
Under navnet Foreningen for København og Frederiksberg kommuner blev kredsen oprindelig stiftet
den 28. august 1984. Navneændringen til Kredsforeningen for Storkøbenhavn skete på
generalforsamlingen den 15. april 2021.
På samme generalforsamling blev Kredsforeningen for Københavns Omegn under CP Danmark
oprindelig stiftet den 30. oktober 1950 sammenlagt med kredsforeningen for Storkøbenhavn.
Kredsforeningen for Storkøbenhavn dækker over følgende kommuner: København, Frederiksberg,
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup,
Ishøj, Rødovre, Lyngby-Taarbæk, Tårnby og Vallensbæk.
§2
Som kredsforening under CP Danmark er kredsforeningens formål - i henhold til landsforeningens
vedtægter - at virke til forbedring af forholdene for personer med cerebral parese og handicap, der kan
sidestilles hermed.
Formålet søges bl.a. opnået ved:
at arbejde for optimale behandlingsmuligheder
at hjælpe til oplæring, uddannelse, beskæftigelse og pleje
at arbejde for en bedre offentlig forsorg
at udbrede kendskabet til handicappet, dets opståen og følger
at støtte videnskabelig forskning og deltage i internationalt samarbejde.
FORHOLDET TIL LANDSFORENINGEN
§3
Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter er umiddelbart gældende for kredsforeningen, hvis
vedtægter eller andre bestemmelser ikke må stride mod landsforeningens vedtægter.
Kredsforeningens vedtægter er denne standardvedtægt. Afvigelser fra standardvedtægten skal optages
som tillæg til vedtægten og godkendes af landsforeningens hovedbestyrelse. Jf. landsforeningens
vedtægter § 11 stk. 3.
Kredsforeningen er forpligtet til at følge den af sekretariatet udsendte instruks om håndtering af
persondataforordningen GDPR. Herunder foreningens privatlivspolitik, den interne sikkerhedspolitik og
politik for opbevaring og sletning af personlige oplysninger.
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Som valgt til en kredsbestyrelse, giver du, ved modtagelse af valg, samtykke til, at CP Danmark kan
benytte relevante personoplysninger til relevante foreningsaktiviteter.
§4
Kredsforeningens opgaver er særligt:
at arbejde for løsning af landsforeningens formål i kredsen
at repræsentere hovedbestyrelsen inden for kredsens område
at virke for tilgang af medlemmer til foreningen
at indbringe sager af almindelig interesse for hovedbestyrelsen
at administrere og forvalte de midler, som er til kredsforeningens rådighed, samt
at foranstalte møder og sammenkomster i kredsen.
§5
Kredsforeningen kan ikke pådrage landsforeningen forpligtelser.
Kredsforeningen kan kun med særlig bemyndigelse af landsforeningens hovedbestyrelse repræsentere
landsforeningen overfor offentlige myndigheder m.v.
Kredsforeningen må kun med samtykke af landsforeningens hovedbestyrelse foranstalte indsamlinger
m.v.
LANDSMØDE
§6
Hovedbestyrelsen foranlediger, at der afholdes landsmøder hvert andet år, som hovedregel i
september, og skal forlods godkende såvel tematisk indhold som budget. Hovedbestyrelsen afgør, hvor
mange deltagere, der kan deltage fra hver kreds og hvilke øvrige personer, der inviteres til landsmødet.
Stk. 2. På landsmødet vælges først en landsformand og dernæst en næstformand. Der kan ikke
stemmes pr. fuldmagt.
Stk. 3. Stemmeberettiget ved formands- og næstformandsvalg – og andre afstemninger som måtte ske
på landsmødet – er 2 på forhånd valgte delegerede fra hver kreds samt alle hovedbestyrelsesmedlemmer eller disses suppleanter.
Stk. 4. Det er kredsbestyrelsen, der udpeger de to stemmeberettigede deltagere fra kredsen. Navnene
på de to personer skal være sekretariatet i hænde senest 21 dage før landsmødet.
Stk. 5. Ikke stemmeberettigede deltager i formandsvalgene med taleret.
Stk. 6. Landsmødet fastlægger de overordnede strategiske og politiske retningslinjer for foreningens
handicappolitiske arbejde mellem landsmøderne.
Stk. 7. Forretningsudvalget er ansvarlig for, at der udarbejdes en strategiplan, som drøftes og besluttes
på landsmødet.
Stk. 8. Landsformanden giver landsmødet en redegørelse for foreningens aktuelle situation. Herunder
foreningens økonomiske status.
MEDLEMSKAB
§7
Som medlem af kredsforeningen kan optages enkeltpersoner, institutioner, kollektive enheder, samt
juridiske personer kan blive medlemmer. Hovedbestyrelsen kan fastlægge graduerede medlemsformer.
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Indmeldelse foretages ved henvendelse til foreningens sekretariat, CP Ung eller en kredsforening.
Et medlem er direkte medlem af landsforeningen. Medlemsrettighederne udøves gennem
kredsforeningen.
Indmeldelse i foreningen foretages gennem kredsforeningen eller direkte til landsforeningens kontor.
Medlemsrettigheder udøves gennem den kredsforening, hvor medlemmet har bopæl. Dog kan et
medlem vælge i hvilken kredsforening medlemsrettighederne ønskes udøvet, hvis særlige forhold taler
herfor. Man kan kun vælges til bestyrelsesformand og HB-repræsentant i den kreds, hvori man har
bopæl.
Et medlems stemmeret på kredsens generalforsamlinger er betinget af mindst 3 måneders
medlemskab, og af at forfaldent kontingent er betalt. Et medlemskab giver en stemme.
Medlemskontingentet er det til enhver tid for landsforeningen gældende og indbetales til denne.
Udmeldelse skal ske til foreningens sekretariat.
GENERALFORSAMLINGEN
§8
Kredsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Beretning fra kredsbestyrelsen.
Forelæggelse af kredsforeningens regnskab, jf. § 13.
Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer, hvilke forslag skal være
indsendt til kredsbestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.
Valg af kredsforeningens bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Evt. valg af hovedbestyrelsesmedlem og suppleant.
Valg af revisor for kredsforeningen.
Eventuelt.

Eventuelle forslag fra medlemmer om valg til henholdsvis bestyrelse og revisor skal fremsættes skriftlig
og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestemmelse af bestyrelsen og skal afholdes, når
dette med angivelse af dagsorden er begæret over for formanden (næstformanden) af mindst 1/3
medlemmer, i hvilket tilfælde generalforsamlingen skal afholdes inden en måned efter begæringens
modtagelse.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal angive
dagsorden for generalforsamlingen og sker efter bestyrelsens bestemmelse enten ved annoncering i
foreningens medlemsblad, i lokale dagblade og/eller ved skriftlig indkaldelse til hvert medlem pr. brev
eller mail.
BESTYRELSEN
§9
Kredsforeningen ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, hvoraf mindst 3 bør være cerebral
paretikere, eller have et handicap, der ligestilles hermed, eller være en forældre/samlever til/med en
cerebral paretiker.
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Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år, således at
halvdelen fratræder hvert år. Det første år bestemmes afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde
sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen eller generalforsamlingen vælger for 2 år et medlem og en suppleant herfor til
landsforeningens hovedbestyrelse. Jf. landsforeningens vedtægt § 6 og § 7.
I tilfælde af, at et HB-medlem forlader kredsen, indtræder suppleanten i den resterende periode i HBmedlemmets sted.
§ 10
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det formålstjenligt, eller når mindst halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne begærer det. Der skal dog mindst afholdes møde i hvert års marts og
september måned.
Møderne ledes af formanden, i dennes forfald af næstformanden.
Indkaldelse med dagsorden for bestyrelsesmødet skal så vidt muligt ske skriftligt med mindst 8 dages
varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Bestyrelsens vedtagelser sker med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens (næstformandens) stemme afgørende.
§ 11
Det påhviler bestyrelsen inden hvert års 10. marts at indsende fortegnelse over de i kredsforeningen
valgte personer, årsregnskabet, årsberetning samt referat af generalforsamlingen til sekretariatet.
§ 12
Kredsforeningen tegnes af formanden (eller næstformanden) sammen med et andet
bestyrelsesmedlem.
REGNSKAB
§ 13
Kredsforeningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Kassereren fører regnskabet, der revideres af den på generalforsamlingen, valgte revisor og forelægges
på kredsforeningens ordinære generalforsamling.
Årsregnskabet i revideret stand og med de eventuelle bemærkninger, der måtte være knyttet dertil på
generalforsamlingen, skal være indsendt til sekretariatet inden 10. marts.
LOKALFORENINGER
§ 14
Inden for kredsforeningens område kan oprettes lokalforeninger i overensstemmelse med
landsforeningens vedtægter.
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VEDTÆGTSÆNDRING OG OPLØSNING
§ 15
Ændring af kredsforeningens vedtægter kan med forud angivelse i den udsendte dagsorden ske på en
generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen, jf. dog § 3.
§ 16
Kredsforeningen kan kun opløses på en alene i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling,
såfremt 2/3 af kredsmedlemmerne deltager og 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning. Opnås
dette ikke, kan kredsbestyrelsen inden for senest 30 kalenderdage indkalde til endnu en ekstraordinær
generalforsamling, hvor alene opløsning af kredsforeningen er på dagsordenen. Opløsning kan i så fald
vedtages med mere end halvdelen af de afgivne stemmer, jf. landsforeningens vedtægter § 12.
Landsforeningens hovedbestyrelse kan ligeledes opløse kredsforeningen, såfremt der ikke 2 på
hinanden følgende år afholdes generalforsamling.
Ved opløsning af kredsforeningen tilfalder dens midler landsforeningen med skyldig hensyntagen til
eventuelle klausuler.
OVERGANGSBESTEMMELSE
§ 17
Kredsforeningen for Storkøbenhavn, der er dannet ved en sammenlægning af Kredsforeningen for
København og Frederiksberg og Kredsforeningen for Københavns Omegn, beholder – i henhold til
beslutning i hovedbestyrelsen den 21. november 2020, det samlede kredstilskud for de to
sammenlagte kredse i regnskabsårene 2021 og 2022. Desuden bibeholder den nye kreds
Storkøbenhavn, i henhold til samme hovedbestyrelsesbeslutning, sin nuværende repræsentation i
hovedbestyrelsen og ved landsmøde i 2021 og 2022.
Når overgangsbestemmelsen udløber, ved udgangen af 2022 overgår kreds Storkøbenhavn til samme
retningslinjer for beregning af kredstilskud, som på det tidspunkt er gældende for de øvrige
kredsforeninger. Tilsvarende gælder det, at kreds Storkøbenhavn overgår til samme repræsentation i
hovedbestyrelsen og ved landsmødet, som på det tidspunkt gælder for de øvrige kredsforeninger.
Det betyder for kredsen for Storkøbenhavn at der i overgangsperioden
jvf. § 6 stk. 3 kan vælges 4 delegerede med stemmeret til landsmødet
jvf. § 9 kan vælges 2 medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen
Nærværende overgangsbestemmelse ophæves uden yderligere beslutning den 31. december 2022.
Således vedtaget af landsforeningens hovedbestyrelse i april 1999, med ændringer i november 2006,
april 2007, april 2014, april 2015, november 2017, november 2018 og april 2021.
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