
Vedtægter for Foreningen VRF–Uddannelsen i Danmark, Ørsted/ Coblenzer:

$1:  Foreningens navn: VRF uddannelsen i Danmark, Ørsted/    Coblenzer.
§ 2: Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal kommune.
§ 3: Formål med foreningen: At vedligeholde og videreudvikle VRF metoden samt udvikle kendskabet ved hjælp af et fagligt fællesskab, 
nyhedsbreve, kurser og workshops. Herudover er det på sigt et visitationsudvalg under foreningens bestyrelse, der varetager certificeringen 
af VRF-instruktører.
§ 4: Medlemskab: Foreningen er åben for logopæder og andre, der har en relevant, mellemlang videregående uddannelse, og som kan tilslutte sig 
foreningens formål og medlemsbetingelser. Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Studerende og pensionister kan tilbydes 
medlemskab til nedsat pris. Alle medlemmer med fuldt medlemskab kan deltage i generalforsamlingen. Stemmeberettiget er kun de medlemmer, der har 
gennemgået de tre første kursusdele af uddannelsen. Generalforsamlingen (eller bestyrelsen) kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder 
medlems-betingelserne. Eksklusionen er gyldig, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen (i bestyrelsen) kan stemme for 
eksklusionen. Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at tale sin sag på den nærmest følgende generalforsamling.
§ 5: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Pr. 30/10 2020 et kontingentet for fuldt medlemskab 250 kr., for pensionister og 
studerende 100 kr. årligt. Fast tidspunkt for opkrævning af kontingent: den 15. april hvert år. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til formanden. 
Manglende betaling af kontingent betragtes efter to rykkere som udmeldelse, og medlemmet fjernes fra medlemssiden. 
 § 6: Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen holdes en gang årligt inden udgangen af maj 
måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst en måneds varsel ved opslag i logopædfaglige tidsskrifter og ved elektronisk 
udsendelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Indkomne 
forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde 
følgende punkter:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Eventuelt
§ 7: Ekstraordinær generalforsamling: Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling . 
Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6. Afstemning følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8. 
§ 8: Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
§ 9: Bestyrelsen: I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 eller flere personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har over for 
generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift. På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret 
årsregnskab jfr. § 10 samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder møde, 
når formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel. 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre mindst ét medlem begærer skriftlig 
afstemning.
§ 10: Regnskab: Regnskabsåret følger kalenderåret. (Generalforsamling april/maj måned) Kassereren udarbejder én gang årligt et drifts-og 
statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring. Inden fremlæggelsen på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af en revisor, der er 
udpeget blandt foreningens medlemmer. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og 
beholdning.
§ 11: Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.
§ 12: Opløsning af foreningen: Foreningen kan kun opløses efter to på hinanden følgende generalforsamlinger, en ordinær og en ekstraordinær 
generalforsamling. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på de to 
generalforsamlinger. Ved foreningens evt. opløsning vil den til den tid siddende bestyrelse anvende foreningens aktiver til foranstaltninger, der kommer 
medlemmerne til gode.

Således vedtaget på generalforsamlingen af de fremmødte 
den 1.5.2014, revideret den 13.6.2015 og igen den 30.10.2020          


