
    
 

 

 
VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 
 
§ 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 
1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 

 
2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne helt eller delvist henlægge deres 

aktiviteter til en kommunekreds. Samarbejdet finansieres som udgangspunkt af de deltagende 
afdelinger hver for sig. Såfremt samarbejdet indebærer andre økonomiske dispositioner end 
enkeltstående bidrag fra afdelingerne, skal det økonomiske ansvar for et sådant samarbejde placeres i 
én af de samarbejdende afdelinger. 

 
3. Er der flere afdelinger inden for en kommune, skal henvendelser til og/eller samarbejde med 

kommunen altid ske i forståelse mellem alle afdelingerne. 
 
4. Landsbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for afdelingers samarbejde. 
 
§ 2. FORMÅL 
1. Afdelingen skal indenfor sit område, medvirke til gennemførelsen af Kalaallit Røde Korsiats formål jf. 

Vedtægter for Kalaallit Røde Korsiat § 3. 
 
2. Afdelingens bestyrelse koordinerer uddannelses- og anden virksomhed indenfor afdelingens område. 
 
§ 3. AFDELINGENS RET TIL AT DISPONERE 
1. Afdelingen kan bruge af sine midler til at gennemføre de af repræsentantskabet vedtagne planer og 

prioriteringer. 
 
2. Anvendelse af midler til opgaver, der ligger uden for de vedtagne planer og prioriteringer, forudsætter 

Landsbestyrelses tilladelse. 
 
§ 4. GENERALFORSAMLINGEN 
1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær 

generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller det forlanges skriftligt 
af mindst ¼ af medlemmerne. Bestyrelsen indkalder til såvel ordinær som ekstraordinær 
generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse gennem opslag, lokale medier eller 
ved meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden 

 
2. Medlemskab giver adgang til generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme. 

Husstandsmedlemskab giver, hvis to af husstanden møder, to stemmer. Der kan stemmes ved 
fuldmagt. 

 
3. Stemmeberettiget og valgbar er enhver, der har betalt forfaldent medlemskontingent, eller har 

kontingentfrit medlemsskab 
 
4. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal indsendes skriftlig til bestyrelsen 

10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Nye forslag der først fremsættes på selve 
generalforsamlingen, kan behandles og derefter med forsamlingens indstilling udsendes til samtlige 
medlemmer til skriftlig afstemning. 

 



 

5. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. 
 

6. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om afdelingens virksomhed. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
6. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant(er). 
7. Eventuelt. 

 
7. Revisor(er) og revisorsuppleant(er) skal være regnskabskyndige. Landsbestyrelsen kan i særlige 

tilfælde bestemme, at en afdeling skal anvende registreret eller statsautoriseret revisor. 
 
8. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de stemmeberettigede. 

Skriftlig afstemning skal foretages, når blot én fremmødt stemmeberettiget fremsætter begæring 
herom. 

 
9. Generalforsamlingen vælger medlemmer til bestyrelsen, jf. § 5.  

 
10. Ved stemmelighed ved bestyrelsesvalg afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. 
 
11. Generalforsamlingen vælger suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter er på valg hvert år. 1. 

suppleant er den af de valgte, der har fået højest stemmetal. Ved stemmelighed ved suppleantvalg 
afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. 

 
§ 5. AFDELINGENS BESTYRELSE OG AKTIVITETSGRUPPER 
1. Afdelingen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer, der vælges på afdelingens 

ordinære generalforsamling. Halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. Formanden og næstformanden 
bør ikke afgå samtidig. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan supplere sig for 1 
år ad gangen med yderligere medlemmer, dog således af disses antal ikke overstiger halvdelen af det 
samlede antal bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer er ulønnede og bosiddende i den by 
med tilhørende bygder, hvor lokalafdelingen er hjemhørende. Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp. 
 

2. Bestyrelsen konstituerer sig med minimum formand, næstformand, kasserer og sekretær. Nært 
beslægtede, ægtefæller eller andre, der er nært knyttet til hinanden, kan ikke vælges til formand og 
kasserer eller kasserer og revisor. 

 
3. Bestyrelsen samles mindst fire gange om året efter indkaldelse fra formanden, og bestyrelsen 

skal samles, hvis 1/3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske herom. Til gyldig beslutning 
kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 

 
4. Afdelingen kan oprette aktivitetsgrupper til støtte for bestyrelsens arbejde. Grupperne vælger selv 

deres aktivitetsleder og op til fire medlemmer i aktivitetsgruppens ledelse. Valget finder sted inden 
afdelingens generalforsamling. Aktivitetslederne deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, såfremt de 
ikke i forvejen er medlemmer af denne. Valgperioden er to år. Genvalg kan finde sted. Til at forestå 
iværksættelsen af nye aktiviteter kan afdelingens bestyrelse udpege en aktivitetsleder.  
 



 

Bestyrelsen giver anvisning for aktiviteten og kan udpege et medlem til at deltage i møderne i 
aktivitetsgruppens ledelse. Hvis aktivitetsledelsen ikke efterlever de givne anvisninger og retningslinjer 
for aktiviteten, kan bestyrelsen udpege ny aktivitetsleder og/eller aktivitetsledelse. Beslutningen skal 
meddeles skriftligt og kan indbringes på afdelingens førstkommende generalforsamling. 
 

5. Navnet Kalaallit Røde Korsiat kan kun benyttes i forbindelse med en aktivitet efter forudgående 
samtykke af afdelingens bestyrelse eller af landsforeningen. 
Hvis en aktivitet i afdelingen finder sted i strid med de principper, Røde Kors står for, eller i 
strid med de af bestyrelsen hjemlede anvisninger, kan bestyrelsen bestemme, at den eller de 
ansvarlige ikke længere er berettiget til at benytte navnet Kalaallit Røde Korsiat, Røde Korsmærket 
og betegnelsen Røde Kors. Bestyrelsen skal indbringe en sådan beslutning for det førstkommende 
landsbestyrelsesmøde. 

 
§ 6. BESTYRELSENS ANSVAR 
1. Bestyrelsen har det fulde ansvar for alle afdelingens anliggender, herunder forvaltning af afdelingens 

midler. 
 
2. Bestyrelsen indsender til landsforeningen inden 15. april: 

Oversigt over afdelingens samlede aktiviteter og bestyrelsens sammensætning. 
Afdelingens årsregnskab påtegnet af afdelingens revisor(-er). 

 
3. Afdelingen tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura 

eller fuldmagt, herunder fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. 
Som en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat tegnes afdelingen også af Landsbestyrelse 
jf. tegningsreglerne i Vedtægter for Kalaallit Røde Korsiat. 

 
4. Bestyrelsen skal følge de af Landsbestyrelse vedtagne bestemmelser om regnskabets førelse og 

aflæggelse. 
 
5. Afdelingens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. 

 
§ 7. BIDRAG TIL LANDSFORENINGEN 
1. Som bidrag til landsforeningens udgifter indsender afdelingen minimum 30 % af de nettobeløb, 

afdelingen har modtaget gennem Røde Kors Dagen, genbrugsaktiviteter og andre indtægtsgivende 
aktiviteter, arv, tilskud m.v. Afdelingen har dog ret til at beholde beløb, der er skænket afdelingen til et 
nærmere fastsat lokalt formål. 

 
2. Ved nettobeløb forstås indtægter ved aktiviteten fratrukket alle relevante udgifter i forbindelse med 

den pågældende aktivitet. 
 
3. Indbetalte medlemskontingenter fordeles med 50 % til landsforeningen og 50 % til afdelingen. 
 
4. Beløbet indsendes til landsforeningen inden for en af landsforeningen fastsat frist. 
 
§ 8. MEDLEMSKAB OG FORSIKRING 
1. Det årlige medlemskontingent fastsættes af repræsentantskabet. 
 
2. Landsforeningen og afdelingerne gennemfører i samarbejde medlemshvervning hvert år. 

 



 

Medlemmer registreres centralt i landsforeningen. Her registreres både navn, adresse og 
tilknytningsafdeling. Medlemmer bliver automatisk registreret i den afdeling, der hører til adressen. 
Flytter et medlem ud af afdelingens område, flyttes medlemmet automatisk over til den nye afdeling. 
Ethvert medlem har dog efter henvendelse ret til at få tilknytning til en bestemt afdeling. 

 
3. Har et medlem to år i træk ikke betalt kontingent, ophører medlemskabet. 

 
4. Personer, der deltager i aktivitetsgrupper, bør være medlemmer af Kalaallit Røde Korsiat. Bestyrelsen 

kan uddelegere til aktivitetslederen.  
Frivillige, der har deltaget aktivt i Røde Kors arbejde i gennemsnitlig minimum 4 timer om måneden i 
mere end 3 måneder siden seneste generalforsamling, kan anmode om kontingentfrit medlemskab. 
Kontingentfrit medlemskab bortfalder ved ophør af frivilligt arbejde. 
Afdelingens bestyrelse træffer beslutning om deltagelse i frivilligt arbejde uden at være medlem 
af Kalaallit Røde Korsiat. Medlemskab er en forudsætning for at blive valgt til tillidsposter 
i Kalaallit Røde Korsiat. 

 
5. Afdelingen er forpligtet til at forsikre alle frivillige. Afdelingen skal efter anmodning indberette antallet 

af frivillige til landsforeningen til brug for tegning af forsikring. 
 
§ 9. INDSAMLINGER OG STØRRE OPGAVER 
1. Indsamlinger: Ved alle centralt organiserede indsamlinger til internationale hjælpeaktioner 

samt landsdækkende husstandsindsamlinger skal hele det indsamlede bruttobeløb indsendes 
til landsforeningen, idet afdelingen kan fradrage direkte aktionsudgifter fra det indkomne beløb. 
Regnskabet for den pågældende indsamling indsendes snarest og senest 2 måneder efter 
indsamlingens afslutning. 
 

2. Hvis løsningen af en lokal opgave nødvendiggør en særlig indsamling inden for en afdelings område, 
kan Landsbestyrelse give tilladelse til en sådan indsamling udelukkende til dette formål. 

 
3. Større opgaver, som f.eks. køb og salg af fast ejendom, skal forelægges til Landsbestyrelses 

godkendelse. 
 
§ 10. AFDELINGENS OPLØSNING 
1. Opløsning af en afdeling kræver, at mindst 2/3 af afdelingens medlemmer er til stede på 

generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er den første 
betingelse ikke opfyldt, skal bestyrelsen senest 14 dage efter indkaldelse til ekstraordinær 
generalforsamling. 
Såfremt forslaget vedtages på denne generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, er dette 
afstemningsresultat bindende, uanset det fremmødte antal medlemmer. I tilfælde af en afdelings 
ophævelse, deponeres afdelingens aktiver m.v. i landsforeningen. 

 
§ 11. SAMMENLÆGNING AF AFDELINGER 
1. Afdelinger kan sammenlægges efter beslutning herom i de involverede afdelinger. Beslutning træffes af 

afdelingernes generalforsamlinger og til vedtagelse kræves simpel majoritet blandt de fremmødte 
medlemmer. Sammenlægninger træder i kraft ved påbegyndelse af nyt regnskabsår. 

 
2. Landsbestyrelsen skal godkende sammenlægninger, der går på tværs af kommunegrænser. 

 
 



 

3. Den første ordinære generalforsamling i den nye afdeling, jf. § 4, stk. 1, afholdes inden udgangen af 
oktober måned året før sammenlægningen. De reviderede årsregnskaber for det sidste 
år i de gamle afdelinger udfærdiges af de afgående bestyrelser, som overdrager regnskaberne 
til den nye bestyrelse, der sørger for regnskabernes indsendelse til landsforeningen. 

 
4. Afdelinger kan med Landsbestyrelses godkendelse deles. Nye afdelinger kan oprettes med 

Landsbestyrelses godkendelse. 
 
§ 12. IKRAFTTRÆDELSE 
1. Nærværende standardvedtægter gælder for samtlige afdelinger under Kalaallit Røde Korsiat 

og er vedtaget af Kalaallit Røde Korsiats landsbestyrelse d. 21.10.2018 
 
2. Vedtægterne træder i  ved underskrift. Samtidig ophæves alle tidligere vedtægter samt ændringer og 

tilføjelser til disse. 
 
 
Nuuk d. 30.10.18 
 

 
 
Christina Tønder Bell 
Landsformand 
Kalaallit Røde korsiat 


