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1 Forretningsorden 

1.1 Oprettelse og ændringer 

 
Nærværende forretningsorden er oprettet i overensstemmelse med gældende vedtægter for DCCR 
 
Ændringer i forretningsordenen kræver tiltrædelse af mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer. 
 
 

1.2 Underskrift/påtegning 

 
Den til enhver tid gældende forretningsorden underskrives af bestyrelsens medlemmer, herunder 
nye medlemmer.  
 
 

2 Bestyrelsens konstituering 

2.1 Formand og medlemmer  

 
Jf. vedtægternes §7 
 
 

2.2 Nye medlemmer 

 
Nye medlemmer skal have udleveret et eksemplar af vedtægterne og forretningsordenen. 
Nye medlemmer godkender forretningsorden ved underskrift, jf. afs. 1.2. 
 
 

3 Bestyrelsesmøder: indkaldelse, dagsorden m.v. 

3.1 Ordinære bestyrelsesmøder 

 
Der afholdes årligt 1 ordinært bestyrelsesmøde, men bestyrelsen mødes i øvrigt så ofte, det er for-
nødent, jf. afs. 3.2.  
Bestyrelsesmøder holdes på skift på de deltagende klinisk genetiske afdelinger. 
 
 

3.2 Ekstraordinære bestyrelsesmøder 

 
Der kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt formanden skønner det nødvendigt. 
Tre medlemmer af bestyrelsen kan kræve et ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt ved anmodning 
herom til formanden. 
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3.3 Sekretariatsfunktionen 

 
Sekretariatsfunktionen for bestyrelsen varetages af formand og registrets daglige driftsleder. 
Forberedelse af bestyrelsens møder og opdatering af hjemmeside varetages af sekretariatet efter 
aftale med formanden.  
 
Forespørgsler til registret, som ikke blot drejer sig om forespørgsler vedrørende patienter fra klini-
ske afdelinger skal forelægges formanden. 
 
Forespørgsler vedrørende patienter fra kendte kliniske afdelinger, herunder klinisk genetiske afde-
linger besvares af driftsleder. Det påhviler den spørgende at relevant patientsamtykke foreligger. 
 
Formanden og registrets daglige leder holder telefonmøde mindst 1 gang om måneden, og mødes 
efter behov. Driftsleder kontakter formanden ved spørgsmål som ikke indgår i punkt 8. Formanden 
kan uddelegere opgaver vedr registret til et bestyrelsesmedlem, idet den samlede bestyrelse oriente-
res herom.  

3.4 Indkaldelse, dagsorden med tilhørende bilag 

 
Formanden har ansvar for indkaldelse af bestyrelsen og udarbejdelse af dagsorden. Bestyrelsens 
medlemmer kan få optaget sager på dagsordenen ved henvendelse til formand senest 3 uger før mø-
dernes afholdelse. 
 
Bestyrelsen kan ved mødets start godkende, at sager af uopsættelig karakter kan optages på en til-
lægsdagsorden for det pågældende møde. 
 
Dagsorden med tilhørende bilag (skriftlige oplæg) udsendes senest 14 dage før mødets afholdelse. 
Under særlige, herunder uopsættelige, forhold kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. 
Hvis sager, der skal behandles af bestyrelsen, ikke er udsendt til medlemmerne senest 3 hverdage 
før det pågældende møde, kan behandlingen kun finde sted, såfremt samtlige i mødet deltagende 
medlemmer samtykker heri. 
 

3.5 Skriftlig høring 

 
Finder formanden det hensigtsmæssigt, kan behandling af en sag foretages ved skriftlig høring af 
DCCRs bestyrelse. 
Dette vil gælde en del konkrete forespørgsler til registret. 
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4 Bestyrelsesmøder – deltagelse, behandling, afstemning og inhabili-
tet 

4.1 Deltagelse m.v. 

 
Mødet ledes af formanden. Formanden kan udpege en stedfortræder, der leder bestyrelsens møder i 
tilfælde af formandens fravær. 
 
 

Bestyrelsen kan indbyde særligt sagkyndige til deltagelse i møder med henblik på at få særlige sa-
ger eller temaer belyst. 
 
 

4.2 Behandling, beslutninger og afstemning 

 
Til beslutningsdygtighed kræves, at mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede.  
 
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forman-
dens stemme afgørende. 
 
To medlemmer af bestyrelsen kan kræve afgørelsen af et bestyrelsesanliggende udskudt i op til 14 
dage. 
 
Ved forespørgsler ang anvendelse af data fra registret til forskning skal der fremsendes skriftlig 
ansøgning til formanden og ansøgning skal godkendes af den samlede bestyrelse jvf vedtægter § 5   
 
Behandling af kliniske forespørgsler til genetisk rådgivning mv varetages af den daglige driftsleder. 
Der udelveres kun personhenførbare data til kliniske afdelinger. 
 
Til journalister, studerende og andre udleveres kun oplysninger som er offentligt tilgængelige eller 
har været forelagt bestyrelsen.  
 

4.3 Inhabilitet 

 
1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag/forhold, hvis vedkommende har 

en individuel  interesse i sagens udfald, eller hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som 
er egnet til at vække tvivl om medlemmets upartiskhed, jf. bilag 1. Forvaltningslov, kapitel 2. 
”Inhabilitet”, LOV nr. 571 af 19/12/1985. 

 
2. Et medlem skal, inden behandlingen af en sag påbegyndes, underrette bestyrelsen om, at 

vedkommende kan være inhabil, jf. pkt. 1. 

 
3. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af sagen. Det pågældende med-

lem deltager ikke i behandlingen og afgørelsen af dette spørgsmål. Bestyrelsens afgørelse skal 
fremgå af referatet. 

 
4. Et medlem, der er erklæret inhabil skal forlade mødelokalet under behandlingen af den sag, 

hvori vedkommende er inhabil. 
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5 Protokol.   

5.1 Protokol, referater m.v. 

 
Der føres protokol over bestyrelses møder. Protokollen føres af sekretariatet og indeholder oplys-
ninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer eller andre, der har deltaget i mødet, en kortfattet redegø-
relse for de punkter, der har været behandlet, samt referat af de trufne beslutninger, jf. vedtægternes 
§7. Referatet skrives på skift af bestyrelsens medlemmer. 
Et bestyrelsesmedlem der ikke er enig i bestyrelses beslutning, har ret til at få sit standpunkt indført 
i protokollen.  
 
Ethvert bestyrelsesmedlem skal snarest efter et mødets afholdelse (senest 10 hverdage efter mødets 
afholdelse) have tilsendt referat af mødet. Evt rettelser til referatet skal godkendes af den samlede 
bestyrelse. 
 
Protokollen opbevares på DCCR.  
 

5.2 Tavshedspligt 

 
Drøftelser ved bestyrelsesmøder er fortrolige. 
Skriftligt materiale er underkastet lov om offentlighed i forvaltningen. 
 

6 Ledelse og organisation 

 
DCCR ledes af en bestyrelse som har ansvar for overordnet drift jvf §7. Formanden vælges for 2 år 
ad gangen Formanden skal fortrinsvis vælges af bestyrelsens midte. 
 
DCCRs repræsentanter i andre fora f.eks. Føtodatabasen vælges for 2 år ad gangen. 
 
Bestyrelsen kan give retningslinjer og anvisninger, som den daglige driftsleder er forpligtet til at 
følge i sin daglige ledelse af registret 
 
 

7 Planer og budgetter 

 
Bestyrelsen godkender strategiplaner for DCCRs udvikling, herunder formidling via hjemmesiden 
mm. 
 
Bestyrelsen godkender årsbudget og regnskab samt gebyrer. 
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8 Dispositioner, der skal tiltrædes af region Midt 

  
Region Midt har det formelle juridiske registeransvar for DCCR. 

 
• Budget med tilhørende budgetoverslag 
• Regnskab 
• Køb og salg af større aktiver 
• Optagelse af lån, herunder kassekreditter 
• Indgåelse af lejemål 
• stillinger 

 
Driftslederen er ansat i en forskningsstilling i Region Midtjylland, og indgår personalemæssigt i 
Klinisk Genetisk afdeling i Aarhus. Driftslederen indgår på lige fod med alt andet personale i afde-
lingen, og afholdes MUS-samtaler med den ledende overlæge.   
 
Regnskaber for DCCR administreres gennem Region Midtjyllands regnskabsenhed, og anskaffelser 
varemodtages af driftslederen og attesteres af afdelingsledelsen af KGA, Aarhus. 
 
Lokale er stillet til rådighed af KGA, Aarhus, men DCCR varetager selv indkøb af møblement og 
IT-udstyr. 
 
DCCR har pt ikke andre ansatte end driftslederen. 
 
Budget, regnskab, køb og salg af større aktiver eller evt lån tiltrædes af den ledende overlæge på 
KGA, som repræsentant for Region Midtjylland. 
 
Dispositioner vdr lokaler og ansættelser bør ligeledes tiltrædes af Region Midtjyllands repræsentant 
i KGA. 
 
 

9 Ikrafttræden 

 
Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på møde den 20/4 2015 
 
og har virkning fra den 20/4 2015 
 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  

 

Karen Brøndum-Nielsen (formand) 

Susanne Kjærgaard 

Christina Fagerberg 

Thomas Dyrsø Jensen 

Ida Vogel  

 


