Vedtægter for Johanniterhjælpen i Danmark
af 24. marts 2021
§ 1. Navn
Stk. 1
Foreningens navn er Johanniterhjælpen i Danmark, eller blot Johanniterhjælpen.
Stk. 2
Johanniterhjælpen i Danmark er som ideel forening den danske humanitære enhed under
Johanniterordenen. Navnet afspejler ønsket om, at Foreningen yder humanitært og karitativt, almennyttigt
arbejde i en kristen ånd og i hospitalsbrødrenes tradition, og at medlemmernes arbejdsindsats og midler
støtter velgørende arbejde i Danmark og eventuelt andre lande.
Stk. 3
Foreningen anerkender, at navnet ”Johanniter” og det tilsvarende logo i henhold til EU-lovgivningen
er varemærkeregistreret som værende Johanniterordenens ejendom og bruges af Foreningen i forlængelse
af en særskilt aftale mellem foreningen og Johanniterordenens danske underkommanderi, og at Foreningen
på Johanniterordenens forlangende ufortøvet skal antage et andet navn og logo, som ikke er forveksleligt
med Johanniterordenens eller Malteserordenens navn og logo.
§ 2. Formål
Johanniterhjælpen har som formål at virke humanitært og karitativt i en kristen ånd, herunder:
a) at mildne trængsler og lidelser blandt syge, svage, handicappede, alderstegne, hjemløse etc.;
b) at medvirke til at yde omsorg, hvor det er nødvendigt, og højne standarder for samme til gavn for
samfundet som helhed;
c) at fremme kommunikation, samarbejde og udveksling af erfaring med organisationer eller personer i
Danmark og i udlandet, hvis formål er lig Foreningens, herunder med de humanitære grene af
Johanniterordenen og de andre medlemmer af The Alliance of Orders of Saint John, samt Malteserordenen;
d) at tilvejebringe kapital og modtage donationer fra almenheden og at bruge disse midler alene til
fremme og finansiering af Foreningens formål, under bestandig hensyntagen til, at alle regler og
lovmæssige krav for velgørende organisationer i Danmark overholdes.
§ 3. Driftsgrundlag
Stk. 1
Foreningens virke muliggøres gennem medlemskontingenter, donationer, fonds- og puljemidler, m.v.
Stk. 2
Foreningen kan modtage donationer, fonds- og puljemidler m.v., ligesom Foreningen kan afvise dem.
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§ 4. Medlemskab
Stk. 1
Som medlemmer af Foreningen kan af bestyrelsen optages enkeltpersoner og juridiske personer.
Stk. 2
Medlemskab er åbent for enhver, der ønsker at støtte Foreningens virke, og som kan tilslutte sig
Foreningens formål og værdier, og som efter bestyrelsens opfattelse efterlever disse.
Stk. 3
Bestyrelsen kan efter en konkret vurdering afvise et nyt støttemedlemskab og er ikke forpligtet til at
begrunde en afvisning. Evt. indbetalt kontingent tilbagebetales.
Stk. 4
Foreningen skelner for enkeltpersoner mellem tre typer af medlemmer, der reguleres af
nærværende vedtægter (se også stk. 8, samt §7, stk. 2):
a) “Støttemedlemmer”,
b) “Aktive medlemmer”,
c) “Æresmedlemmer”.
Juridiske personer kan alene være støttemedlemmer.
Stk. 5
Medlemskab berettiger ikke til at udtale sig eller optræde på vegne af Johanniterhjælpen.
Denne kompetence delegeres alene af bestyrelsen.
Stk. 6
Medlemmer skal betale et årligt medlemskontingent, hvis størrelse bestyrelsen forelægger til vedtagelse på
generalforsamlingen. Der kan arbejdes med differentierede kontingenter.
Æresmedlemmer er kontingentfri.
Medlemmer opretholder deres medlemskab ved at indbetale kontingent til Foreningen inden for 30 dage
efter udsendelse af generalforsamlingsreferatet.
Bestyrelsen kan administrativt udmelde medlemmer, der er i kontingentrestance.
Stk. 7
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som bestyrelsen skønner virker i modstrid med Foreningens formål,
eller hvis adfærd og vandel skønnes at være uforenelig med Johanniterhjælpens virke.
Sager om eksklusion kan på anmodning prøves på førstkommende generalforsamling.
Stk. 8
For de i § 4, stk. 4 omtalte typer af medlemskab gælder følgende:
- Æresmedlemskab kan efter bestyrelsens skøn tildeles personer, som på anerkendelsesværdig vis har
virket for at fremme Foreningens formål. Æresmedlemmer har status som æresgæster ved medlemsmøder
og arrangementer og skal holdes orienteret om Foreningens aktiviteter.
- Støttemedlemsskab opnås ved at indbetale årets kontingent inden for 30 dage efter udsendelse af
generalforsamlingsreferatet, eller, ved senere indmeldelse, efter at kontingentet er betalt.
Efter bestyrelsens beslutning kan et støttemedlem, der tilhører en eller flere af nedenstående kategorier,
opnå status af “aktivt medlem”:
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a) Fastboende enkeltpersoner i Danmark, som tiltræder erklæringen om de principper, der er indeholdt
i § 2 i nærværende vedtægter, og som nærer et ønske om at deltage aktivt i Foreningens arbejde eller på
anden måde ved en aktiv indsats ønsker at medvirke til virkeliggørelsen af Foreningens formål;
b) Fastboende enkeltpersoner i Danmark, som tilhører Johanniterordenen eller et andet medlem af
Alliance of Orders of the Hospital of Saint John of Jerusalem (the Alliance of Orders of Saint John);
c) Fastboende enkeltpersoner i Danmark, som tilhører Sankt Johannes’ Suveræne Militære
Hospitalsorden af Jerusalem, af Rhodos og af Malta, almindeligvis kendt som Malteserordenen.
Stk. 9
Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
Foreningen.
Stk. 10
Intet medlem kan i foreningens navn søge eksterne midler uden, at bestyrelsen har accepteret det.
§ 5. Bestyrelse
Stk. 1
Foreningens aktiviteter skal udføres således, at de til alle tider fremmer Foreningens formål uden
pengemæssig vinding for Foreningens bestyrelse. Indtægter, fortjeneste eller anden tilvækst skal bruges til
fremme af Foreningens formål.
Stk. 2
Foreningens aktiviteter og administration ledes af bestyrelsen, der består af seks valgte medlemmer og ét
medlem udpeget af Johanniterordenen, se stk. 4. Bestyrelsen ledes af en formand.
Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig ved tilstedeværelse af mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer.
Ved stemmelighed tæller formandens, eller den fungerende formands stemme dobbelt.
Stk. 3
Uagtet det i stk. 2 anførte antal bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen vælge blandt foreningens
medlemmer at udnævne rådgivere til associerede bestyrelsesmedlemmer, der hverken har stemmeret eller
bestyrelsesansvar.
Stk. 4
Johanniterordenen forventes før eller ved konstitueringen at meddele hvem der skal være Ordenens
repræsentant i bestyrelsen. Ordene kan til enhver tid vælge at indsætte en anden repræsentant.
Stk. 5
a) Den af generalforsamlingen nyvalgte bestyrelse skal konstituere sig i umiddelbar forlængelse af
generalforsamlingsmødet.
Bestyrelsen vælger først en formand, som leder mødet. Herefter konstituerer bestyrelsen sig yderligere
med en eller flere næstformænd, en kasserer og en sekretær, samt andre af bestyrelsen definerede
funktioner.
Herefter vedtager bestyrelsen forretningsordenen, enten i den eksisterende form eller i ændret form.
b) Medlemmer til bestyrelsen vælges for en et-årig periode og kan genvælges.
c) I bestyrelsen skal formanden, én næstformand, og, såfremt Ordenens repræsentant ikke er medlem
af Ordenen, endnu en næstformand være medlemmer af Johanniterordenen.
Johanniterhjælpen i Danmark
Lindholt
Lindholtvej 4
DK-4440 Mørkøv
johanniterhjaelpen@johanniter.dk

d) Bestyrelsesposter, dog ikke for Ordenens repræsentant, der måtte blive ledige mellem valgene, kan
af bestyrelsen besættes gennem indsupplering.
Indsupplerede bestyrelsesmedlemmer sidder alene som sådan indtil førstkommende ordinære
generalforsamling.
e) Forretningsorden (se pkt. a) er et internt regelsæt for Foreningens arbejde. Bestyrelsen er forpligtet
til at overholde dette. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre forretningsordenen.
f) Bestyrelsen er med forbehold for reglerne i nærværende vedtægter og bestyrelsens
forretningsorden bemyndiget til at foretage enhver handling, der er nødvendig for at udføre Foreningens
velgørende arbejde og projekter.
g) Kun en enstemmig bestyrelse kan stifte gæld på foreningens vegne.
h) På den årlige generalforsamling vil bestyrelsen til medlemmerne give en fuld og detaljeret
redegørelse for Foreningens aktiviteter og administration.
Stk. 6
a) Oplysning om den valgte formand skal inden for 14 dage efter konstitueringen forelægges for
kommendator for Johanniterordenens balivat til dennes godkendelse. Såfremt formandsvalget afvises, er
bestyrelsen forpligtet til inden for 14 dage at foreslå en ny formand som kandidat til godkendelse, og så
fremdeles, indtil en sådan godkendelse er opnået.
b) Hvis formandens stilling bliver ledig, udfyldes den af en fungerende formand valgt af bestyrelsen,
indtil næste valg finder sted. En sådan fungerende formand forelægges også den ansvarlige kommendator i
Johanniterordenen, jf. pkt. a).
c) Formanden leder møderne, dog ikke generalforsamlingsmødet, og repræsenterer Foreningen i alle
forhold.
Formanden kan for en afgrænset periode udpege en af næstformændene til fungerende formand.
d) Til opfyldelse af sine forpligtelser assisteres formanden af kassereren, sekretæren og en 1.
næstformand, evt. en 2. næstformand.
e) Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i
forening, eller af en næstformand, kassereren og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 7
Johanniterhjælpen kan til fremme af sit formål antage og anvende lønnede medarbejdere, dog ikke blandt
bestyrelsesmedlemmerne eller disses nære familie.
§ 6. Årsregnskab
Foreningens regnskabsår dækker en 12 måneders periode, der følger kalenderåret.
Årsregnskabet udarbejdes af kassereren og revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 7. Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.
Stk. 2
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er "aktive medlemmer”, der på tidspunktet for afholdelsen
ikke er i kontingentrestance, og “æresmedlemmer” (jf. § 4, stk. 8). Støttemedlemmer har adgang til
generalforsamlingen, hvor de har taleret, men er ikke stemmeberettigede.
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Stk. 3
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der med bindende virkning afgør
alle spørgsmål med hensyn til generalforsamlingens lovlighed, forhandlinger og stemmeafgivelse.
Stk. 4
Dirigenten er sammen med formanden ansvarlig for, at der udfærdiges et referat af generalforsamlingen.
Stk. 5
a) Ved afstemninger på generalforsamlingen træffes beslutning ved simpelt flertal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
b) Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves 3/4 flertal, jf. § 8, stk. 1.
Ved afstemning om Foreningens opløsning kræves 5/6 flertal, jf. § 9.
Stk. 6
Den årlige generalforsamling afholdes inden for to måneder efter regnskabsårets afslutning. Dog kan force
majeure, f.eks. i tilfælde af epidemier, retfærdiggøre senere afholdelse af generalforsamlingsmødet eller
afholdelse via internettet.
Med minimum 30 dages skriftligt varsel informerer formanden alle medlemmer om dato, tid, sted og
dagsorden for mødet.
Stk. 7
Emner og beslutningsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, stiles til bestyrelsen og skal
være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 8
Dagsordenen for den årlige generalforsamling skal i det mindste indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent for generalforsamlingen.
b. Formandens aflæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse af samme.
c. Kassererens fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse af samme.
d. Beslutning om medlemskontingent.
e. Vedtagelse af budget for det kommende år.
f. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer.
g. Valg af to revisorer.
Stk. 9
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, f.eks. til behandling af sager, der væsentligt
kunne påvirke Foreningens stilling eller virke, herunder revidering af Foreningens vedtægter.
a) Formanden skal med minimum 30 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis et
flertal af bestyrelsen eller fem af Foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom,
eller efter skriftlig anmodning fra Johanniterordenens ansvarlige kommendator.
Indkaldelsen skal kort beskrive forholdene og/eller de forslag, der skal behandles.
b) Afstemninger afholdes i overensstemmelse med § 7 stk. 5, samt § 8.
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§ 8. Vedtægtsændringer
Stk. 1
Bestyrelsen eller fem af Foreningens stemmeberettigede medlemmer kan skriftligt fremsætte forslag til
ændringer af nærværende vedtægter. Et sådant forsalg om ændringer forelægges generalforsamlingen.
Foreningens medlemmer skal informeres om ændringsforslag senest 30 dage inden datoen for den
indkaldte årlige eller ekstraordinære generalforsamling. Mindst 3/4 af de tilstedeværende
stemmeberettigede medlemmer skal stemme for ændringen, der for at kunne få virkning tillige skal
godkendes af den ansvarlige kommendator i Johanniterordenen.
Stk. 2
Det påhviler formanden og Johanniterordenens repræsentant at ajourføre en engelsksproget udgave af
Foreningens vedtægter og sørge for, at disse forelægges Johanniterordenen til godkendelse.
§ 9. Foreningens opløsning
Stk. 1
Foreningen kan med 30 dages varsel begæres opløst på en ordinær eller ekstraordinært indkaldt
generalforsamling ved 5/6 flertal, hvorefter der på ny indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor
opløsningen skal stadfæstes med 5/6 flertal.
Skt. 2
Hvis Foreningen opløses, doneres tiloversblevne aktiver efter indfrielse af Foreningens gæld og forpligtelser
til Johanniterordenen.
§ 10. Vedtægternes ikrafttræden
Disse vedtægter afløser tidligere vedtægter og træder i kraft efter deres vedtagelse af Johanniterhjælpens
generalforsamling den 24. marts 2021.
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