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Foreningsvedtægter 

 

§ 1. Hjemsted og Navn 

Stk. 1 Foreningens navn er Healing Rooms Danmark (HRDK), og dens hjemsted er Esbjerg. 

 

Stk. 2 Foreningen er medlem af International Association of Healing Rooms – IAHR med hovedkontor i 

Spokane, Washington, USA, og er den danske afdeling af IAHR. 

 

§ 2. Formål 

Stk. 1 Healing Rooms Danmark er en fælleskirkelig, diakonal forening, som arbejder ud fra det kristne livs- 

og menneskesyn, og har til formål at støtte og styrke syge borgere i deres kamp mod og med sygdom. 

 

Stk. 2 Foreningen arbejder for at forene, helbrede, udruste og styrke det kristne fælleskab i Danmark og for 

at udbrede helbredelsestjenesten i Danmark og til alle i Danmark. 

 

§ 3. Virke 

Stk. 1 HRDK vil opfylde formålet ved: 

• Personlig forbøn. 

• Undervisningsvirksomhed. 

• Netværksopbygning og landsomfattende arrangementer i og udenfor netværket af 

forbønsklinikker. 

• Udgivelse/salg af tidsskrifter, bøger, og andre mediemidler. 

 

Stk. 2 Findes det formålstjeneligt, kan også andre aktiviteter i og uden for Danmark tages op. 

 

§ 4. Medlemmer 

Stk. 1 Helbredelsestjenester og forbønsklinikker kan blive medlem af HRDK (medlemsorganisationer). For at 

blive medlem af foreningen må en forbønsklinik arbejde ud fra Healing Rooms trosgrundlag og 

forbønsmodel, som skitseret i HRDK-håndbogen.  

 

Stk. 2 Enkeltpersoner og virksomheder bliver ikke optaget som medlemmer, men kan tilknyttes foreningen 

som partner. Endvidere kan øvrige foreninger, tjenester, menigheder, eller landsorganisationer tilknyttes 

som partnere. Partnere har ikke stemmeret. 

 

Stk. 3 Hver medlemsorganisation har én stemme ved en generalforsamling. 
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Stk. 4 Optagelse finder sted efter anmodning fra den organisation, der ønsker optagelse. Anmodning om 

optagelse i foreningen fremsendes til HRDKs adresse, som er offentliggjort på hjemmesiden 

www.healingrooms.dk . 

 

Stk. 5 Optagelse afgøres af ledelsen i International Association of Healing Rooms (IAHR). Afgørelsen kan 

tilgå den danske ledelse af Healing Rooms Danmark når dette er aftalt med IAHRs ledelse. 

 

Stk. 6 Medlemsorganisationer kan melde sig ud af foreningen ved skriftlig udmeldelse til foreningens 

ledelse. Herefter er organisationen slettet af medlemslisten. 

 

Stk. 7 Medlemsorganisationer betaler kontingent, som fastlægges på generalforsamlingen.  

 

§ 5. Ledelse 

Stk. 1 Foreningen ledes af:  
• Foreningens leder   
• Bestyrelsen  
• Generalforsamling 

  

§ 6. Foreningens leder 

Stk. 1 Foreningens leder er foreningens øverste ledelse og varetager den daglige ledelse af HRDK. Lederen 

er udpeget af den internationale forening af Healing Rooms (IAHR) efter anmodning fra foreningen, derved 

er foreningen en oligarkisk forening. Lederen kan være en enkelt person eller et ægtepar. 

 

Stk. 2 Foreningens leder har én stemme ved en generalforsamling. 

 

§ 7. Bestyrelsen 

Stk. 1 Bestyrelsen består af tre til fem personer, herunder den af IAHR udpegede leder, som fungerer som 

bestyrelsesformand. To bestyrelsesmedlemmer er udpeget af lederen.  

 

Stk. 2 Generalforsamlingen har ret til at vælge to øvrige bestyrelsesmedlemmer. En valgperiode er to år. En 

person er på valg hvert år. 

 

Stk. 3 Bestyrelsen fastlægger selv sit arbejde. For at kunne deltage i bestyrelsen i foreningen kræves, at 

man har indgående interesse i § 2 (formålet) samt, at man efterlever foreningens vedtægter. 

 

Stk. 4 Bestyrelsen har den overordnede administrative og økonomiske ledelse af foreningen, herunder 

ansættelse og afskedigelse af foreningens ansatte og øvrige medarbejdere.  

 

Stk. 5 Bestyrelsen kan udpege regionale ledere, som tilser medlemsorganisationer tilhørende bestemte 

geografisk område. I så fald skal funktionen beskrives i vedtægterne, som godkendes af 

generalforsamlingen. 

 

Stk. 6 Bestyrelsen afholder møde fire gange om året.  

 

Stk. 7 Bestyrelsesmøderne er beslutningsdygtige, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. 

 

Stk. 8 Det tilstræbes at opnå enighed i alle væsentlige sager. Er dette ikke muligt, skal foreningens leder 

vælge at:  

• Lade sagen bortfalde indtil videre.  
• Lade sagen overgå til næste bestyrelsesmøde.  
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• Lade sagen gå til afstemning, hvorefter den kan besluttes med almindeligt flertal. 

 

Stk. 9 Over alle beslutninger i bestyrelsen føres en protokol.  

 

Stk. 10 Alle forslag og spørgsmål, som ønskes behandlet i foreningen, fremlægges først for bestyrelsen, som 

sørger for den videre behandling og eventuelle fremlæggelse på en generalforsamling. 

 

§ 8. Generalforsamling 

Stk. 1 Der afholdes generalforsamling en gang om året.  

 

Stk. 2 Bestyrelsen indkalder skriftlig til generalforsamling mindst fire uger før mødets afholdelse. 

Indkaldelsen skal ud over tid og sted også indeholde dagsorden for mødet, samt angive at mødet er en 

generalforsamling. Dette gælder også ekstraordinære generalforsamlinger. 

 

Stk. 3 Dagsorden til generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 
1. Valg af referent 

2. Valg af dirigent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Lederens beretning 

5. Planer for det kommende år  

6. Kasserens beretning og fremlæggelse af årsregnskabet 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Evt. valg til bestyrelse 

9. Valg af revisor 

10. Meddelelse om medlemmer til advisory board (advisors) 

11. Forslag fra fremmødte  

 

Dagsordenen skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

Stk. 4 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

 

Stk. 5 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde tre uger inden generalforsamlingen. 

 

Stk. 6 Der føres et protokol over generalforsamlingens beslutninger.  

 

Stk. 7 Ledelsen kan indkalde til ekstraordinære generalforsamling så ofte de finder det nødvendigt, eller når 

30 % af medlemsorganisationer anmoder herom. Der behandles kun emnet/emnerne for indkaldelsen. 

 

§ 9. Vedtægtsændringer  

Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge offentligt tilgængeligt for alle medlemmer minimum 14 

dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

 

Stk. 2 Ændring af gældende vedtægter kræver tiltræden af mindst 3/4 af de fremmødte på en 

generalforsamling. 

 

§ 10. Advisory Board 

Stk. 1 Et advisory board vejleder og rådgiver bestyrelsen. Det består af mindst tre og højst fem medlemmer, 

som kaldes advisors. Advisors har ikke beslutningskompetence og de har ikke stemmeret ved en 

generalforsamling. 

 

Stk. 2 Advisors fungerer endvidere som ambassadører for Healing Rooms i Danmark.  
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Stk. 3 Det forventes, at de er indforstået med IAHRs model for Healing Rooms, og at de støtter ledelsen i 

ikke at fravige denne model for helbredelsestjenesten.  

 

Stk. 4 Forslag til advisors kan komme fra lederen, fra bestyrelsen, eller fra medlemsorganisationer. 

Ændringer i advisory boardets medlemmer meddeles på generalforsamlingen. 

 

Stk. 5 Bestyrelsen har kontakt med advisory boardets medlemmer mindst fire gange om året. Advisory 

board forventes at være tilgængelige via mail, telefon eller personligt fremmøde for bestyrelsen efter 

behov, og at give rådgivning og indsigt i det, som optager foreningens ledelse. 

 

Stk. 6 Advisory board medlemmer forventes at deltage i mindst et møde om året, med henblik på at give 

input om effektivitet, fremgang, og økonomien i foreningen.  

 

Stk.7 Advisory board og de enkelte advisors forpligtiger sig til at rette henvendelse til IAHRs ledelse i 

tilfælde af bekymrende tilstande eller forhold i foreningens ledelse og/eller virke.  

 

§ 11. Regnskab 

Stk. 1 Bestyrelsen udpeger en kasserer, der forestår det daglige bogholderi i Healing Rooms Danmark. 

 

Stk. 2 Generalforsamlingen vælger en revisor. 

 

Stk. 3 Det er den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. 

 

§ 12. Tegningsregel 

Stk. 1 Samtlige medlemmer af bestyrelsen kan tegne foreningen udadtil. Ved større dispositioner f.eks. ved 

indgåelse af lejemål, optagelse af lån i pengeinstitutter, administration overfor pengeinstitutter m.v. tegnes 

foreningen af lederen i forening med to medlemmer af bestyrelsen. 

 

Stk. 2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal bestyrelsen indhente foreningens godkendelse 

på en generalforsamling. 

 

§ 13. Sikkerhedsforpligtigelser 

Stk. 1 Foreningen er en selvstændig juridisk enhed, som alene ved dens ejendele hæfter for indgåede 

forpligtelser. 

 

Stk. 2 Dens formue kan ikke stilles som sikkerhed for medlemmernes private gæld. 

 

Stk. 3 Bestyrelsen, advisory board og medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 

 

§ 14. Udskillelse eller udtræden 

Stk. 1 En medlemsorganisation eller et medlem i bestyrelsen kan ekskluderes af foreningen, hvis det ikke 

overholder vedtægterne, eller hvis det efter ledelsens skøn skader eller modarbejder foreningens 

interesser.  

 

Stk. 2 Eksklusion kan efterprøves på en generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem kan tale sin sag. 

 

Stk. 3 Såfremt en medlemsorganisation eller bestyrelsesmedlem udskillelses eller udtræder, uanset årsag, 

kan vedkommende ikke gøre krav på foreningens ejendele eller formue. 
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§ 15. Opløsning 

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun ske ved generalforsamlingens beslutning med 9/10 flertal med to på 

hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være en ordinær generalforsamling. Hvis det 

vedtages, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med opløsning som det eneste punkt på 

dagsordenen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden tre måneder efter den ordinære 

generalforsamling.  
 

Stk. 2. I tilfælde af opløsning skal foreningens formue, ejendomme og ejendele anvendes til kristent arbejde 

med syge eller andet almennyttigt formål.   

 

Stk. 3 Efter beslutning om at opløse foreningen vælger generalforsamlingen én eller flere personer til at 

forestå afviklingen af foreningen. 
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