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V E D T Æ G T E R
for Fonden for
Tidsskrift for Praktisk Lægegerning
stiftet af
Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O), Dansk Selskab for
Almen Medicin (D.S.A.M),
Praktiserende Lægers Organisation, København (K.P.L)

Fondens navn, hjemsted og formål
§ 1.

(1)

Fondens

navn

er:

"Fonden

for

Tidsskrift

(2)

Fondens hjemsted er København.

(3)

Fonden er stiftet den 31. december 1984.

for

Praktisk Lægegerning".

§ 2.
(1) Fondens formål er at virke til fremme af de alment prakti serende lægers
funktion i sundhedstjenesten ved udgivelsen af et eller flere tidsskrifter
samt andre faglige publika tioner for medlemmerne af P.L.O., D.S.A.M. og
K.P.L.

Fondens kapitalforhold

§ 3.
(1)

virksomhed
skal det
tilstræbes, at Fondens drift hviler i sig selv, drives økonomisk
ansvarligt og konsolideres i det omfang, dette er nødvendigt til opfyldelse

Ved

tilrettelæggelsen

og

styringen

af

Fondens

af Fondens

formål.

§ 4.
(1)

Fondens kapital
30.000,-.

består

ved

stiftelsen

af

et

kontant beløb på kr.

(2)

Fondens grundkapital udgør kr. 500.000,-.

(3)

Efter bestyrelsens nærmere bestemmelse hensættes den til den daglige
drift nødvendige likvide kapital i bank, sparekasse og/eller på
girokonto.

(4)

Udover
henlæggelse til grundkapitalen kan efter bestyrel sens
bestemmelse yderligere henlæggelse ske dels til en reservefond, dels
til andre frie reserver. Sådanne reserver anbringes på samme vis som
nævnt i stk. 3.

Fondens ledelse

§ 5.
(1)

Fondens ledelse forestås af en bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsen
er Fondens øverste myndighed i ethvert anliggende.

(2)

Bestyrelsen
varetager
driften
vedrørende
formueforvalt
regnskabsføringen, udarbejdelse af budgetter m.v.

(3)

Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage lønnet medhjælp til den
praktiske udførelse af Fondens opgaver.

(4)

Der nedsættes en redaktion på 3 medlemmer til varetagelse af driften af
redaktionen og produktionen af Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og
dertil knyttede publikationer i overensstemmelse med bestyrelsens
beslutninger og instruktioner. For øvrige publikationer kan bestyrelsen
udpege særlige redaktioner.

ningen,

§ 6.
(1)

Hver af organisationerne P.L.O., D.S.A.M. og K.P.L udpeger
2 personer, hvoraf den ene er medlem af bestyrelsen og den anden medlem
af redaktionen.

(2)

De i stk. 1 nævnte valg gælder for 1 år ad gangen og regnes fra
kalenderårets begyndelse. Genvalg kan finde sted, dog således at
medlemsskab af bestyrelsen i samme funktion i en uafbrudt periode
højest kan vare i 6 år, at den samlede funktionstid som formand højest
kan vare i 6 år, og at den samlede funktionstid i bestyrelsen højest
kan vare i 12 år. Begrænsningen i funktionstiden gælder ikke medlemmer
af redaktionen.

§ 7.
(1)

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand for Fonden. Endvidere udpeger
bestyrelsen blandt redaktionens medlemmer en ansvarshavende redaktør.

(2)

Bestyrelsesformanden vælges for 1 år ad gangen, og genvalg kan finde sted,
jfr. §

6, stk. 2. Det skal tilstræbes, at formandsposten roterer mellem
personer fra de udpegende organisationer, jfr. § 6, stk. 1.

(3)

Fonden tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 8.

(1)

Bestyrelsen afholder møde mindst en gang i kvartalet, og
1 øvrigt når et medlem af bestyrelsen begærer det. Redaktionen afholder møde
i det omfang, det redaktionelle arbejde kræver det. Redaktionen kan deltage
i bestyrelsens møder.

(2)

Bestyrelsens valg og beslutninger træffes i enighed. I tilfælde af
stemmelighed er forslaget bortfaldet. For
mandens stemme er ikke
udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til
stede.

Fondens budget og regnskab

§ 9.
(1) Bestyrelsen skal senest ved udgangen af hvert års november måned forelægge et
budget for det kommende kalenderår til orientering i P.L.O.'s, D.S.A.M.'s og
K.P.L.'s bestyrelser.

§ 10.
(1)

over Fondens virksomhed skal bestyrelsen så vidt muligt på det første
bestyrelsesmøde efter regnskabsårets udløb til godkendelse fremlægge Fondens
årsregnskab med revisionspå tegning og årsberetning.

(2)

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

(3)

Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

(4)

Årsregnskabet skal - forsynet med bestyrelsesmedlemmernes underskrifter samt
den statsautoriserede revisors påtegning
- inden 3 måneder
efter regnskabsårets afslutning til stilles P.L.O.,
D.S.A.M. og K.P.L. til orientering.

§ 11.

(1)

Bestyrelsen er forpligtet til - udover den årlige fore læggelse af
årsregnskabet - gennem de respektive be styrelsesmedlemmer af holde
P.L.O., D.S.A.M. og K.P.L. orienteret om væsentlige ændringer i Fondens
økonomi og redaktionelle forhold.

§ 12.
(1)

Fondens årlige overskud anvendes til realiseringen af Fondens formål
og/eller til henlæggelse.

(2)

Viser det sig i løbet af en regnskabsperiode, at års regnskabets
resultat angiveligt vil blive negativt, skal bestyrelsen omgående,
udover at iværksætte de i den anledning nødvendige tiltag, udfærdige et
revideret budget, der gennem de valgte bestyrelsesmedlemmer tilstilles
P.L.O., D.S.A.M. og K.P.L. til orientering.

Ophør
§ 13.
(1)

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning og med alle stemmer indstille,
at Fonden erklæres konkurs, træder i likvidation (solvent eller
insolvent)
eller
foretage andre skridt, der tilsigter Fondens
opløsning. I så tilfælde skal indstillingen forelægges bestyrelserne
i P.L.O.,
D.S.A.M. og K.P.L. til godkendelse. Modsætter en eller flere af
organisationerne sig indstillingen, er den eller de pågældende
organisationer
pligtige
at overtage det økonomiske ansvar for
fortsættelse af Fondens virksomhed og stille den hertil fornødne
kapital til rådighed. I så tilfælde vil alle aktiver, herunder Fondens
bestående rettigheder til at udgive tidsskrifterne og alle passiver
være at overdrage til og overtages af den eller de pågældende
organisationer, også selv om passiverne skulle overstige
aktiverne.
Overstiger
værdien
af
aktiverne passiverne, skal bestyrelsen
samtidig indstille, hvorledes der skal forholdes med nettoformuen i
overensstemmelse med Fondens formål. Ønsker en eller flere af de
pågældende organisationer· at videreføre Fondens aktiviteter, tilfalder
differencen mellem værdien af aktiver og passiverne vederlagsfrit den
eller de overtagende organisationer, der har påtaget sig ovennævnte
forpligtelse, på vilkår, at denne difference økonomisk og juridisk
udskilles fra de overtagende organisationers formue og udelukkende
reser veres eller anvendes til udgivelse af periodiske tids skrifter
samt evt. videreførelse af Fondens øvrige aktiviteter.

(2)

Enhver af de stiftende organisationer kan med et års varsel til et
regnskabsårs udløb skriftligt meddele, at den ikke længere udpeger
medlemmer til bestyrelsen og redaktionen. I så tilfælde er begge eller
en af de øvrige organisationer berettiget til at videreføre Fonden, og
stk. 1 , 3.-6. punktum, finder anvendelse.

§ 14.
(1) I ethvert tilfælde af Fondens ophør skal der med ophørs dagen som
skæringsdag af Fondens revisor udfærdiges en
hvilken balance danner grundlag for opgørelsen i§

likvidationsbalance,
13.

Vedtægtsændringer

§ 15.
(1)

Til vedtagelse af ændring i Fondens vedtægter kræves, at ændringen
vedtages enstemmigt og med alle stemmer i institutionens bestyrelse og
tiltrædes af bestyrelserne i P.L.O., D.S.A.M. og K.P.L.

Den 17. oktober 1995

Som bestyrelsesmedlemmer:
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Månedsskrift for praktisk lægegermng
FONDEN FOR TIDSSKRIFT FOR PRAKTISK LÆGEGERNING
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Nedenstående vedtægtsændringer er tiltrådt af:
PLO DSAM KPL

Bestyrelsesmøde den 13/9 2005
Bestyrelsesmøde den 29/8 2005
Bestyrelsen
den 31/8 2005

Bekræftet
pr. e-mail
den 16/9
2005
Bekræftet
pr. brev
den 16/9
2005
Brkræftet
pr. brev
den 31/8
2005

VEDTÆGTSÆNDRINGER!
§ 5 stk4

Bestyrelsen ansætter en redaktion på 3 medlemmer, hvoraf den ene er ansvarshavende, til
varetagelse af driften af redaktionen og produktionen af Månedsskrift for Praktisk Lægegerning og
dertil knyttede publikationer i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og instruktioner.
Redaktørernes funktionstid er højst 6 år. For øvrige publikationer kan bestyrelsen udpege særlige
redaktioner.

§ 6 stk 1

Hver af organisationerne P.L.O., D.S.A.M. og K.P.L. udpeger 1 person til bestyrelsen.

§ 6 stk2

De i stk 1 nævnte valg gælder for 1 år af gangen og regnes fra kalenderårets begyndelse. Genvalg
kan finde sted, dog således at medlemskab af bestyrelsen i samme funktion i en uafbrudt periode
højest kan vare i 6 år, at den samlede funktionstid som formand højest kan vare i 6 år, og at den
samlede funktionstid i bestyrelsen højest kan vare i 12 år.

13/4 - t?,

Dato:
///

q(
Peter Magnussen
Bestyrelsesmedlem for PLO

Dato

_

Karin Pryds Bestyrelsesmedlem for
DSAM

Mogens Elmer
Bestyrelsesmedlem for
KPL
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