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§1. 

Navn, Formål og Hjemsted 

 

Foreningens navn er: Brandfolkenes Cancerforening (BFC) 

 

 

BFC har hjemsted i Hvidovre Kommune 

 

Formålet er: BFC’s formål er, at forfølge en vision om, at skabe et arbejdsmiljø for alle brandfolk i 

Danmark, der bringer tilfælde af cancer og andre sygdomme ned på et niveau der ligger under 

befolkningsgennemsnittet inklusiv ” healthy workers effect”. Og at støtte ramte brandfolk og deres nærmeste 

familie/efterladte, igennem: 

A. politisk lobbyarbejde, der skal føre til en ”fair lovgivning” der anderkender visse cancertyper som 

erhvervsrelaterede sygdomme, på lovgivningsniveau som det ses i f.eks. Canada. 

B. at støtte ramte brandfolk og deres nærmeste familie/efterladte, eksempelvis via. støttegrupper, 

rådgivning og andet. 

C. at oplyse politikere, befolkning og brandfolk om brandfolks arbejde og at bringe brandmanden i 

fokus igennem f.eks. elektroniske medier, undervisning og foredrag. 

D. alle relevante resultater og oplysninger som BFC opnår selvstændigt og/eller i samarbejde med 

andre og som kan have almenhedens interesse og/eller komme almenheden til gavn vil blive delt. 

E. søge at styrke BFC’s økonomiske validitet igennem bl.a. fondsansøgninger, sponsorrater, div. 

vedligeholde og udbygge globale kontakter via. Brandfolkenes Organisation. 

F. at anmelde, følge og medvirke til behandling af cancersager af særlig betydning igennem 

Arbejdsskadestyrelsen ASK. 

G. at holde fokus på, at dansk og europæisk lovgivning overholdes i danske beredskaber. 

H. at fremme forebyggelse af sygdomme hos brandfolk, med særlig fokus på cancer igennem f.eks. 

samarbejde med andre organisationer/virksomheder, eller ved BFC’s eget arbejde/udvikling af 

materiel, procedurer og andet. 

I. at fremme general sundhed for alle brandfolk. 

 

BFC kan iværksætte tiltag af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer foreningens formål. 

§2. 

Medlemmer 

Som medlem kan optages enhver person, sammenslutning, forening, virksomhed, offentlig 

myndighed eller institution, som ønsker at bidrage til realisering af formålet. 

 

Stykke 2: 
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Enkeltpersoner: 

Medlemmer betaler det ordinære medlemskontingent, der fastsættes årligt af bestyrelsen. 

Medlemmerne kan udmelde sig ved skriftlig meddelelse til BFC’s bestyrelse eller administrator med 

virkning fra udløbet af det regnskabsår meddelelsen kommer frem til foreningen. 

Stykke 3: 

Sammenslutninger, foreninger, virksomheder, offentlige myndigheder eller institutioner: 

- forpligter sig til at betale BFC et ved indmeldelsen fastlagt minimumsbeløb, aftalt med 

bestyrelsen, eventuelt fastsat som en årlig ydelse for en periode. 

Stykke 4: 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder medlemskabets forpligtigelser eller som 

handler til skade for BFC.  

Medlemmer skal betale kontingent/ydelse for det regnskabsår, eksklusionen sker. 

Foreningen fører kartotek over samtlige medlemmer. 

 

§3. 

Bestyrelsen 

BFC’s bestyrelse består af min. 3 medlemmer, som vælges af medlemmer på den ordinære 

generalforsamling. Foreningens stiftere har dog sæde i bestyrelsen i 8 år efter stiftelsen (regnes 

fra førstkommende hele kalenderår). 

Daglig ledelse består af Formanden og Næstformanden. 

Formand afgår i lige år og næstformand i ulige år. Genvalg kan finde sted. Generalforsamling kan 

vælge et passende antal suppleanter. Suppleanter kan efter bestyrelsens beslutning deltage i 

bestyrelsens arbejder. 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg på førstkommende 

generalforsamling. Bestyrelsen kan supplere sig selv, såfremt den består af færre end 3 personer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand umiddelbart efter 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog 

mindst 1 gang hver halve år. 

Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden med et varsel på minimum 1 uge, med mindre 

forholdene gør et kortere varsel nødvendigt. 
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Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Der udarbejdes et referat fra møderne, 

som underskrives af alle deltagere. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver indenfor organisationens 

rammer. 

Bestyrelsen kan ansætte en administrator til at forestå nærmere bestemte opgaver forbundet med 

den daglige drift og kan nedsætte et forretningsudvalg. 

Administrator eller forretningsudvalg skal redegøre for de opgaver, de har påtaget sig, når som 

helst bestyrelsen måtte ønske det. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. 

Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Et bestyrelsesmedlem kan 

ikke give møde eller stemme ved fuldmagt. 

 

§4. 

Generalforsamling 

Generalforsamling er BFC’s øverste myndighed. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer, 

som ikke er i restance med kontingent, samt særligt af bestyrelsen indbudte. 

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden den 1/6. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes når mindst 

30 % af BFC’s medlemmer fremsætter krav herom med angivelse af baggrunden herfor. 

Den skal afholdes senest 6 uger efter at begæring er kommet frem til bestyrelsen. 

Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med 2 ugers varsel 

og kan foretages per e-mail, Facebook og/eller hjemmeside. Det er medlems ansvar at oplyse om 

ændringer i medlems e-mailadresse. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

• Valg af dirigent 

• Valg af referent 

• Valg af 2 stemmetællere 

• Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år 

• Fremlæggelse af årsregnskab. Herunder oplysning om det ordinære kontingent for 

kommende år. 

• Behandling af indkomne forslag 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Eventuelt 
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Alle mødeberettigede medlemmer kan fremsætte forslag til en generalforsamling. Alle 

mødeberettigede har taleret. 

Alle medlemmer har stemmeret. Stemmeret kan ikke afgives ved fuldmagt til et andet fremmødt 

medlem. 

Afstemning og valg afgøres ved almindlig flertal blandt de afgivne stemmer. 

Generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem 

af bestyrelsen. 

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet udenfor udsendte dagsorden skal indsendes 

skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamling og skal af bestyrelsen udsendes 

senest 7 dage før generalforsamling. 

 

§5. 

Regnskab og formue. 

BFC’s regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er 2013 

Administrator eller kasserer opkræver foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen 

godkendte udgifter. 

Administrator eller en af bestyrelsen godkendt person/virksomhed skal føre det hertil fornødne 

bogholderi på en sådan måde at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling til enhver tid kan 

aflæses. 

BFC’s midler, ud over hvad der er nødvendigt til afholdelse af løbende udgifter, skal indsættes til 

bedst mulige forrentning i et anerkendt pengeinstitut eller i kursfaste obligationer. For BFC’s midler 

må ikke indkøbes aktier eller dertil svarende værdipapirer.  

 

§6. 

Tegning og hæftelse 

BFC tegnes af bestyrelsen 

Der påhviler ikke BFC’s medlemmer nogen personlig hæftelse for de for BFC’s påhvilede 

forpligtigelser. For BFC’s forpligtigelser hæfter således kun BFC med sin formue. 
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§7. 

Ændring af vedtægt og Foreningens opløsning. 

Ændringer af denne vedtægt og til BFC’s opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling 

med 2/3 majoritet bland samtlige medlemmer.  

BFC’s opløsning kan ikke ske uden min. ¾ dele af stifternes eller deres stedfortræderes 

godkendelse, så længe de sidder i bestyrelsen. 

 

§8. 

Voldgift 

Tvister, der udspringer af nærværende vedtægt, medlemskab af BFC og lignende, afgøres ved 

voldgift i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om voldgift. 

BFC er stiftet af:  

Tommy Bækgaard Kjær. Uddannet Brandmand, Pioner, Næstformand og redaktør i Brandfolkenes 

Organisation, Formand i Kræftgruppen for brandfolk i Danmark, Bestyrelsesmedlem i Nordiske Brandfolks 

Studiedage NBS, Bestyrelsesmedlem i European Fire Fighter Unions Alliance EFFUA, Medlem af International 

Fire Fighters Unions Alliance IFFU Global Alliance. 

Poul Lørup Larsen. Uddannet Brandmand, Brandmester, Ambulanceinstruktør, Lægeassistent og Pioner.  

Stig Pehrson. Uddannet Brandmand, Overchauffør, Arbejdsmiljørepræsentant. 

Brandfolkenes Organisation BO. 

Med vejledning fra: 

Christian Dahlager. Advokat (H), partner, Advokaterne Foldschack & Forchhammer, www.ecolaw.dk 

Christian Jacobsen. Uddannet Brandmand, Redningsleder ved Brand og Ulykke, underviser i Førstehjælp og 
brug af Hjertestarter, Sikkerhedsrepræsentant. 

Mark Jensen. IT-konsulent. 

Ovenstående vedtægter blev tiltrådt på generalforsamlingen den 26_-_04_2016 

 

 

Tommy Bækgaard Kjær 

 

Poul Lørup Larsen 

 

http://www.ecolaw.dk/

