Forslag til behandling på generalforsamling, 26. februar 2022.
Bestyrelsen har modtaget to forslag til vedtægtsændringer fra medlem Johnny Korsled. Yderligere
stiller bestyrelsen selv et forslag til behandling.
Da alle forslag, i tilfælde af vedtagelse, dels har indvirkning på dagsordenen til Generalforsamlingen
(§8), samt antallet af medlemmer i bestyrelsen, vil en vedtagelse af vedtægtsændring være
gældende fra 27. februar 2022 (Dagen efter Generalforsamling 2022); Således vil eventuelt ny
praksis i forhold til sammensætning af bestyrelsen, først effektueres til Generalforsamling 2023.
Dette for at give alle medlemmer rimelig betænkningstid, samt tilpasning af dagsorden for
Generalforsamling, i forhold til eventuel opstilling til bestyrelsesposter.

Modtaget forslag:
Der stilles forslag om at formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, samt forslag om at
bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer.
Begrundelse: For at styrke medlemsdemokratiet bør formanden vælges af medlemmerne på en
indkaldt generalforsamling ifølge foreningens vedtægter §8. Ligeledes kassereren.
Ifølge §6 vælges formanden ved et konstituerende bestyrelsesmøde ud af 6 valgte
bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Modellen sikrer
derved formanden en større stemme end hvad der kan antages at være belæg for ud fra
generalforsamlingens synspunkter og vægtning. En formandsbeslutning hviler derfor ikke i sig selv på
en reel flertalsbeslutning repræsenterende generalforsamlingen, men i høj grad af formandens
intentioner i forhold til en bestyrelse, som ikke alene kan være selvsupplerende ved opstillingsvalg,
men også i det interne valg af en stærk konstellation af formand og kasserer. Dette forhold ses
yderligere som en forstærkning af formandens rolle, hvor der er økonomiske interesser i spil, som
generalforsamlingen ingen indflydelse har på i forhold til sikring af foreningens ve og vel mellem de
ordinære generalforsamlinger.
Ændringsforslag til vedtægter, §6 Bestyrelse, linje 1.
§6 Bestyrelse
Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, 5 eller 7, samt to suppleanter, der vælges af
generalforsamlingen.
Ændringsforslag til vedtægterm, §6 Bestyrelse, linje 2 – 7, samt dagsorden for Generalforsamling i
§8 Generalforsamling.
Et medlem skal have været medlem i minimum 1 år, før opstilling til bestyrelse kan foretages.
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen blandt de fremmødte medlemmer. På
førstkommende bestyrelsesmøde, som skal afholdes senest 30 dage efter generalforsamlingen,
konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.
Såfremt et bestyrelsesmedlem træder tilbage i sin valgperiode erstattes dette af en suppleant indtil
næste ordinære generalforsamling.
Såfremt næstformand eller sekretær træder tilbage, men forbliver en del af bestyrelsen,
konstituerer bestyrelsen sig på ny.

§8 Generalforsamling
Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling er:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. regnskabsaflæggelse
4. fastsættelse af kontingent
5. protokol
6. indkomne forslag
7. valg af formand
8. valg af kasserer
9. valg af bestyrelsesmedlemmer
10. valg af suppleanter
11. valg af revisor
12. eventuelt

Bestyrelsens forslag
I 2019 blev vedtægterne ændret; §6 Bestyrelse. Vi gik fra 8 medlemmer i bestyrelsen til 6
medlemmer i bestyrelsen. Det blev lavet om, med forventningen om at sikre en mere effektiv
bestyrelse, bedre deltagelse ved bestyrelsesmøder, samt for at kunne håndtere, at det kneb med at
få nok til at stille op til bestyrelsen.
Bestyrelsen har erfaret, at 6 personer i bestyrelsen kan være for lidt – Både i henhold til sårbarhed i
beslutningsdygtighed ved frafald ved møder, men også i forhold til arbejdsopgaver i
bestyrelsesarbejdet. Yderligere står klubben i en situation hvor det lader til, at udfordringen i at
skaffe bestyrelsesmedlemmer heldigvis er blevet mindre.
Bestyrelsen oplever ikke udfordringer med om der er et lige eller ulige antal medlemmer i
bestyrelsen, men ønsker mere fleksibilitet i antallet af medlemmer end i dag; der bør sidder 6, 7 eller
8 medlemmer i bestyrelsen.
Bemærk: Vedtages første medlemsfremstillede forslag om 5 eller 7 medlemmer i bestyrelsen,
bortfalder dette forslag om 6-8 medlemmer i bestyrelsen.
Ændringsforslag til vedtægter §6 Bestyrelse, linje 1.
§6 Bestyrelse
Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer, samt to suppleanter, der vælges af generalforsamlingen.
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