
Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen ønsker at antallet i bestyrelsen afspejler aktivitetsniveauet og størrelse af 
klubben. Derudover er det næsten umuligt at rekrutterer medlemmer til 
bestyrelsesarbejdet. På den baggrund stiller bestyrelsen forslag til at reducere antal 
medlemmer i bestyrelsen fra nuværende 7 personer til 5 personer, og 
bestyrelsessuppleanter reduceres fra 2 personer til 1 person.

§7 foreslås ændret fra:

§7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert

år inden udgangen af februar måned, og indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering på

hjemmesiden samt via e-mail, og ved opslag på træningsstederne. Forslag, der ønskes forelagt 

generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. For 

medlemmer under 16 år har en forælder/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret har dog kun 

medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage og som ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Et medlem kan højst afgive 

stemme ved fuldmagt for ét (1) andet medlem. Alle afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal,

dog ikke eksklusion, vedtægtsændringer og foreningens ophør, se §6, §13 og §14. Der skal 

foretages skriftlig afstemning, blot ét (1) medlem ønsker det. Stk. 2 Dagsorden.  Dagsorden for den

ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent og stemmetæller

 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer

 6. Behandling af evt. indkomne forslag

 7. Valg af formand på lige år

 8. Valg af kasserer på ulige år

 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige år



 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år

 11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

 12. Valg af revisor

 13. Valg af en revisor suppleant

 14. Eventuelt. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være myndig, samt være til 
stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. Stk.3 
Referat Dirigenten underskriver referatet.
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§7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert

år inden udgangen af februar måned, og indkaldes med mindst to ugers varsel ved annoncering på

hjemmesiden samt via e-mail, og ved opslag på træningsstederne. Forslag, der ønskes forelagt 

generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. For 

medlemmer under 16 år har en forælder/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret har dog kun 

medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage og som ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Et medlem kan højst afgive 

stemme ved fuldmagt for ét (1) andet medlem. Alle afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal,

dog ikke eksklusion, vedtægtsændringer og foreningens ophør, se §6, §13 og §14. Der skal 

foretages skriftlig afstemning, blot ét (1) medlem ønsker det. Stk. 2 Dagsorden.  Dagsorden for den

ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent og stemmetæller

 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer

 6. Behandling af evt. indkomne forslag

 7. Valg af formand på lige år

 8. Valg af kasserer på ulige år



 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige år

 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige år

 11. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter

 12. Valg af revisor

 13. Valg af en revisor suppleant

 14. Eventuelt. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være myndig, samt være til 
stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. Stk.3 
Referat Dirigenten underskriver referatet.
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