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Navn, hjemsted m.v. 

§ 1. Rådet for Bedre Hygiejne er en privat sammenslutning af repræsentanter for danske 
myndigheder, organisationer og institutioner. 

Stk. 2 Rådets administration er beliggende i Hovedstadsområdet. 

Formål 

§ 2. Rådets formål er at fremme sund hygiejneadfærd i befolkningen – både i hjemmet, og 
private og offentlige virksomheder og institutioner i Danmark. 

Hensigten er at fremme sundheden i Danmark – på tværs af faggrænser, sektorer og 
brancher – gennem arbejde for: 

• at øge den almene viden om hygiejne og Rådets arbejde 

• at viden om god hygiejne og sund hygiejnisk adfærd altid indgår som et positivt, 
udviklende og naturligt element overalt i samfundet 

• at forebygge sygdom og sygefravær gennem god hygiejne og sund hygiejneadfærd 

• at understøtte udvikling, implementering og evaluering af hygiejnisk 
hensigtsmæssige foranstaltninger 

Medlemmer 

§ 3. Som medlem af rådet kan optages: 

a. statslige, regionale og kommunale myndigheder 

b. landsdækkende organisationer 

c. private virksomheder 

d. enkeltpersoner 

som i deres virksomhed kan bidrage til at opfylde Rådets formål, eller som kan tilføre Rådet 
en ønskelig sagkundskab.  

Stk. 2 Rådet kan udnævne æresmedlemmer. 

 

§ 4. Rådet består af mindst 20 faste medlemmer - som beskrevet i §3 - der vælges på 
Landsforeningens årlige generalforsamling, se §10. 

Stk. 2. Efter indstilling fra Rådets bestyrelse udpeges formanden af Rådet for en periode af 
3 år. 

Stk. 3. Rådet udgiver hvert år en liste over sine medlemmer. 
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Stk 4. Rådets medlemmer må ikke uden Rådets forudgående godkendelse modtage vederlag 
for arbejde, der har forbindelse med rådets virksomhed.   

Stk 5. Rådet kan for perioder af op til to år optage op til 10 medlemmer, der efter faglig 
ekspertise efter og indstilling fra bestyrelsen kan supplere de valgte medlemmer. Beslutning 
herom træffes af Rådet. 

 

Rådet 

§ 5.  Rådet for Bedre Hygiejnes øverste myndighed er Rådet, der er ansvarlig for, at Rådets 
virksomhed er i formålet som beskrevet i §2.  

Stk. 2. Ordinære rådsmøder afholdes 2 gange årligt, inden udgangen af april måned og 
inden udgangen af september måned. 

Stk. 3. Ekstraordinære rådsmøder kan indkaldes så ofte det er fornødent. Formanden 
indkalder, og træffer bestemmelse om tid og sted for mødernes afholdelse. 

Såfremt mindst 1/3 af Rådets medlemmer fremsætter begæring herom, skal formanden så 
hurtigt som muligt og senest inden 8 dage indkalde Rådet til møde, der afholdes senest 3 
uger efter indkaldelsen. Formanden leder Rådets forhandlinger. Næstformanden fungerer i 
formandens fravær som formand.  

§ 6. Dagsordenen for det ordinære rådsmøde i foråret skal omfatte følgende:  
1. Formandens beretning om Rådets virksomhed i det forløbne år 
2. Forelæggelse af regnskab med revisionspåtegning til godkendelse 
3. Forelæggelse af foreløbigt budget for det kommende finansår til orientering 
4. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen (hvert andet år) 
5. Status for nedsatte udvalg, herunder oprettelse og nedlægning 
6. Valg til eventuelle andre udvalg 
7. Eventuelt valg af revisor 
8. Eventuelle forslag fra Rådets medlemmer eller fra bestyrelsen. 
9. Eventuelt 

 

Stk. 2. Dagsordenen for det ordinære rådsmøde i efteråret skal omfatte følgende:  
1. Forelæggelse af budget for det kommende budgetår til godkendelse 
2. Forelæggelse af Rådets handlingsplan for det kommende år til godkendelse 
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3. Eventuelle forslag fra Rådets medlemmer eller fra bestyrelsen 

 

Stk. 3. Dagsordenen til de ordinære rådsmøder udsendes senest 3 uger før mødet.  

Dagsordenen skal være ledsaget af en indstilling fra bestyrelsen om dennes sammensætning 
og om optagelse af rådsmedlemmer fra Landsforeningen. 

Stk. 4. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før afholdelsen af 
mødet, således at disse kan rundsendes med indkaldelsen. 

 

§ 7. Rådets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. I tilfælde 
af stemmelighed gør formandens stemme, eller i dennes fravær næstformandens, udslaget.  

Undtaget herfor er forslag om vedtægtsændringer, der skal besluttes med 2/3-dels flertal. 

Stk. 2. Hvert af Rådets medlemmer kan indbringe spørgsmål vedrørende Rådets arbejde til 
drøftelse. Henvendelse herom rettes til formanden senest 3 dage før det Rådsmøde, hvor 
spørgsmålet ønskes drøftet. 

Stk. 3 Der udarbejdes referat af det på Rådets møder passerede, og referat sendes til alle 
Rådets og Landsforeningens medlemmer.  

Stk. 4. Rådet forpligtes over for tredjemand ved formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen. 
Dog kan bestyrelsen meddele evt. betroede ansatte de fornødne fuldmagter til over for 
myndigheder, bank, presse o.lign. at underskrive på Rådets vegne.  
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Bestyrelsen 

§ 8. Rådet nedsætter en bestyrelse på 10 medlemmer til at forestå ledelsen af Rådets 
virksomhed under ansvar over for Rådet.  

Stk. 2. Bestyrelsen konstitueres med Rådets formand og næstformand, i henhold til §4, stk. 
2. 

Stk. 3. Bestyrelsen ledes af Rådets formand eller i dennes fravær af næstformanden.  

 

§ 9. Formanden indkalder bestyrelsen til møde efter behov - normalt med ikke større 
interval end 2 måneder - bortset fra sommermånederne juni, juli og august.  

Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker bestyrelsen indkaldt, skal formanden snarest muligt 
indkalde til møde, der afholdes senest 8 dage efter at begæringen er fremsat.  

Stk. 2. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker en sag behandlet på et ordinært 
bestyrelsesmøde skal forslag herom være formanden i hænde 2 uger før mødet. 

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med, at vedtægternes bestemmelser 
overholdes, herunder at formandskabet og eller ansatte af rådet ikke overskrider de dem i 
medfør af vedtægter og rådsbeslutninger indrømmede beføjelser.  

Endvidere skal bestyrelsen gennemgå de til forelæggelse for Rådet udarbejdede regnskaber 
og budgetter. Vedrørende revision henvises til vedtægternes § 15 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder 
formanden - eller i dennes forfald næstformanden - er til stede.  

Stk. 5. Afgørelse træffes med simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær 
næstformandens, stemme afgørende.  

Stk. 6. Formanden kan træffe beslutning i sager, der ikke kan udsættes eller ikke giver 
anledning til tvivl. Sådanne sager optages på dagsordenen for førstkommende møde i 
bestyrelsen.  

Stk. 7 Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder, og referatet sendes til alle medlemmer 
af bestyrelsen og Rådets medlemmer. Mødereferaterne udgør protokol for bestyrelsen.  
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Landsforeningen 

§10. Som basis for Rådets faste medlemmer ligger Rådets Landsforening. 

Som medlem af Landsforeningen kan optages: 

a. statslige, regionale og kommunale myndigheder 

b. landsdækkende organisationer 

c. private virksomheder 

d. enkeltpersoner 

som ønsker at støtte Rådets arbejde og formål.  

Stk. 2 Der afholdes generalforsamling i Landsforeningen i forbindelse med Rådets 
efterårsmøde. 

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på foranledning af Rådets formand. 
Formanden indkalder, og træffer bestemmelse om tid og sted for dennes afholdelse. 

Såfremt mindst 50 af Landsforeningens medlemmer fremsætter begæring herom, skal 
formanden så hurtigt som muligt og senest inden 8 dage indkalde Landsforeningen til 
møde, der afholdes senest 3 uger efter indkaldelsen. Formanden leder i så tilfælde dette 
møde forhandlinger. Næstformanden fungerer i formandens fravær som formand.  

 

§ 11. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Landsforeningen skal omfatte 
følgende: 

1. Formandens beretning om Rådets virksomhed i det forløbne år 

2. Evt. valg af nye medlemmer til Rådet  

3. Eventuelle forslag fra Landsforeningens, Rådets eller bestyrelsens medlemmer. 

Stk. 3. Dagsordenen til generalforsamlingen udsendes af bestyrelsen senest 3 uger før 
mødet.  

Dagsordenen skal være ledsaget af en indstilling fra bestyrelsen om optagelse af 
rådsmedlemmer. 

Stk 4. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før afholdelsen af 
mødet, således at disse kan rundsendes med indkaldelsen. 

Stk 5. Kandidatur til rådsmedlemskab skal meddeles bestyrelsen senest 6 uger inden 
generalforsamlingen. Bestyrelsen godkender kandidaterne efter retningslinjerne i §3.  
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§ 12. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de 
fremmødte. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme, eller i dennes fravær 
næstformandens, udslaget.  

Stk. 3 Der udarbejdes referat af generalforsamlings beslutninger, og referatet sendes til alle 
medlemmer.  

  

Øvrige udvalg 

§ 13 De i henhold til vedtægternes § 6, stk. 1, nr. 5 nedsatte udvalg vælger selv af deres 
midte en formand.  

Indkaldelse til møder sker af eller på foranledning af formanden for det pågældende udvalg. 
I indkaldelsen skal så vidt muligt anføres, hvilke emner der agtes drøftet.  

Stk. 2. Bestyrelsen kan uden for de i vedtægternes § 6, stk. 1, nr. 5 nævnte tilfælde selv 
nedsætte arbejdsudvalg efter behov.  

§ 14 Ledelsen af udvalgsmøderne påhviler disses formænd. Er formanden fraværende, 
afgøres det ved afstemning, hvem ledelsen skal påhvile, med mindre der er valgt en 
næstformand, idet denne opgave i så fald påhviler denne.  

Stk. 2. Udvalgenes beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende, med mindre et af udvalgets medlemmer 
forlanger, at det pågældende anliggende skal forelægges for bestyrelsen, henholdsvis Rådet.  

Stk. 3. For at et udvalg skal være beslutningsdygtigt, må mindst halvdelen af dets 
medlemmer være til stede. Et udvalgsmedlem må ikke deltage i afstemninger angående 
spørgsmål om aftale mellem Rådet og vedkommende selv.  

Stk. 4. Der udarbejdes referat af udvalgets møder, og referatet sendes til udvalgets 
medlemmer og bestyrelsen. Hvert mødereferat skal indeholde angivelse af de mødte eller de 
udeblevne medlemmer samt af, hvorvidt forrige mødereferat er blevet gennemgået og hvilke 
bemærkninger, der er blevet fremsat hertil af de mødte eller skriftligt af de udeblevne.  

Medlemmer, der ikke senest på næste møde har fremsat indvendinger mod et mødereferat, 
anses for at have godkendt referatet 
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Sekretariat 

§ 15 Til at bistå Rådets og bestyrelsens arbejde kan bestyrelsen ansætte medarbejdere til 
varetagelse af den daglige ledelse af administrationen. De nærmere regler for disses virke 
fastlægges i en af bestyrelsen udfærdiget instruks.  

Stk. 2. Formanden er ansvarlig for udfærdigelse af kontrakter og overordnede 
jobbeskrivelser og disse skal godkendes af bestyrelsen. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan udpege en ledende medarbejder til at have det daglige 
personaleansvar.  
 

Økonomi 

§ 16 Hvert forår udarbejdes et foreløbigt budget for det følgende år, som forelægges Rådet 
til orientering, jf. § 6.  

Senest med udgangen af september måned skal Rådet have færdigbehandlet et motiveret 
budget.  

De fornødne penge til Rådets virksomhed søges tilvejebragt ved opnåelse af bidrag fra 
fonde, offentlige myndigheder, institutioner, organisationer, virksomheder og 
privatpersoner. 

Stk. 2 Generalforsamlingen i Landsforeningen træffer beslutning om evt. 
medlemskontingent. 

§ 17 Rådet kan til sine tryksager, film og øvrige kommunikationsmidler tegne annoncer 
eller bidrag hos institutioner, organisationer eller virksomheder. Annoncerne til de 
pågældende kommunikationsmidler må ikke forflygtige formålet.  

Stk. 2. Rådet kan give institutioner, organisationer eller virksomheder tilladelse til - i 
henhold til en godkendt støtteaftale - at benytte Rådets navn og støttelogo, eller at henvise 
til samme i deres markedsføring mv. En godkendt støtteaftale er ikke udtryk for 
godkendelse eller anbefaling af enkeltprodukter. Retningslinjer for dette udarbejdes af 
bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.  

§ 18 Rådets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet godkendes af en statsautoriseret 
revisor eller registreret revisor valgt af Rådet.  

Stk. 2. Samtlige regnskabsbilag påtegnes af formanden eller den, han bemyndiger hertil.  
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Vedtægtsændringer og opløsning 

§ 19 Ændring af vedtægterne kan ske ved beslutning herom på generalforsamlingen i 
Landsforeningen, jf. § 7, stk. 1.  

Stk. 2. Beslutning om opløsning af Rådet og om anvendelse af de økonomiske midler, som 
ved en eventuel opløsning måtte være til stede, træffes af generalforsamlingen i 
Landsforeningen, dog således at de økonomiske midler skal tilfalde en anden 
forening/organisation m.v. som er hjemmehørende i Danmark og har et alment velgørende 
eller på anden måde almennyttigt formål fortrinsvis inden for hygiejne, sundhedsfremme 
eller forebyggelse.   

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 25. september 2008. 
§17, stk. 2. dog revideret på den ordinære generalforsamling 23. september 2009. 
§18, stk. 1. dog revideret på den ordinære generalforsamling 23. september 2010. 
§9, stk 2 og §15, stk. 2 og 3 dog revideret på den ordinære generalforsamling 11. 
september 2014. 

 

 

 

 

  

 

 


