Forslag til ændring af vedtægter
Motivation:
Bestyrelsen ønsker mulighed for at tilknytte en kasserer, der nødvendigvis ikke er valgt til og
medlem af bestyrelsen:
Det indstilles at evt. godkendelse af ændringsforslag får umiddelbar virkning, således pkt. 7 på
dagsorden for generalforsamling vil ske efter vedtaget ændringsforslag.

Ændringsforslag:
§5.5
Nuværende formulering
Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt
18 år.

Forslag til ændring:
Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand være fyldt 18 år.

§5.7
Nuværende formulering
Generalforsamlingens dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Behandling af handlingsplan og budget
Valg af formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter
Valg af revisor
Evt.

Forslag til ændring:
Generalforsamlingens dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Behandling af handlingsplan og budget
Valg af formand, bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter
Valg af revisor
Evt.

§7.2
Nuværende formulering
Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer og to menige
bestyrelsesrepræsentanter. Yderligere vælges to bestyrelsessuppleanter

Forslag til ændring
Bestyrelsen består af en formand og fire menige bestyrelsesrepræsentanter.
Yderligere vælges to bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling med
næstformand og kasserer.
Bestyrelsen kan ved enighed i bestyrelsen vælge en person, der ikke er valgt til bestyrelsen, til at være
kasserer. Personen skal være fyldt 18 år.
Ved valg af kasserer, der ikke er valgt til bestyrelsen, vil der ikke ske reducering af antallet af
bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.3
Nuværende formulering
Bestyrelsen vælges for to år, hvor formand og to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant
vælges i lige år, mens næstformand, kasserer samt en suppleant vælges i ulige. Der er mulighed
for genvalg

Forslag til ændring
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på to år, hvor formand og to bestyrelsesmedlemmer og
en suppleant vælges i lige år. I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.

