
 
Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne på generalforsamling d. 25. marts 2017 
 

 
Forslag 1: 
 
Forklaring: Vi har på en tidligere generalforsamling besluttet det er OK at udsende indbydelse til 
generalforsamlingen på mail. 
Derfor vil vi gerne indføre dette i vores vedtægter, samt præcisere helt klart hvordan kommunikationen 
skal foregå. 
I praksis bruger vi ikke indmeldelsesgebyr, som beskrevet i den nuværende § 7. 
Derfor vil vi indføre en ny § 7 omhandlende denne Kommunikation. 
 
Nuværende vedtægter: 
 
§ 7 – Indmeldelsesgebyr 
Nye medlemmer betaler det til enhver tid af bestyrelsen fastsatte gebyr. 
 
§ 10 – Generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned efter skriftlig indkaldelse til 
medlemmerne med mindst 14 dages varsel. 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer begærer 
det. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at begæringen er modtaget. 
 
 
Ændres til: 
 
§ 7 – Kommunikation 

Stk.1: Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til administrator. Et medlem har 

selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra administrator eller 

bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give administrator besked herom. 

Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke 

kommer frem til medlemmet. 

Stk. 2: Når klubben har registreret en e-mail adresse på et medlem, er bestyrelsen og administrator berettiget til at 

have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til 

generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art, inkassoskrivelser og varslinger mv. Fremsendelse 

gælder også anden elektronisk fremsendelse via fx e-boks eller lignende. 

Stk. 3: Bestyrelsen og administrator kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle 

bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på klubbens hjemmeside eller på anden tilgængelig 

elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der 

måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægter. 

Stk. 4: Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med almindelig post, såfremt lovgivningen 

stiller krav herom, eller såfremt medlemmet har givet meddelelse til administrator om at fremtidig korrespondance 

skal ske med almindelig post. 

Stk. 5: Bestyrelsen er, uanset ovenstående bestemmelser, altid berettiget til at give meddelelser mv. med 

almindelig post. 

 
§ 10 – Generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse fremsendes via 
elektronisk post, samt offentliggøres på klubbens hjemmeside, med mindst 14 dages varsel. 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer begærer 
det. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at begæringen er modtaget. 
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Forslag 2: 
 
Forklaring: Vi indfører et punkt i dagsorden, der i forvejen står omtalt i § 6 i vedtægterne. 
 
Nuværende vedtægter: 
 
§ 11 – Generalforsamlingsdagsorden 
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden forhandles: 
1. valg af dirigent 
2. aflægning af årsberetning 
3. fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
4. valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter 
5. valg af revisor 
6. valg af eventuelle repræsentanter til klubber, foreninger, unioner e.l. 
7. behandling af forslag 
8. eventuelt 

 
Ændres til: 
 
§ 11 – Generalforsamlingsdagsorden 
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden forhandles: 
1. valg af dirigent 
2. aflægning af årsberetning 
3. fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
4. fastsættelse af næste års kontingent. 
5. valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter 
6. valg af revisor 
7. valg af eventuelle repræsentanter til klubber, foreninger, unioner e.l. 
8. behandling af forslag 
9. eventuelt 
 

 
 
Forslag 3: 
 
Forklaring: Omformulering for bedre forståelse. 
 
Nuværende vedtægter: 
 
§ 14 – Vedtægtsændringer 
På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger, som går 
ud på ændringer af klubbens love udkræves, foruden at halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er 
mødt på generalforsamlingen, at beslutningen vedtages af en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Skulle det 
tilstrækkelige antal medlemmer ikke er mødt, men forslaget dog blive vedtaget med den nævnte majoritet, skal 
bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling. På denne skal den pågældende beslutning gyldig 
kunne vedtages af 2/3 majoritet uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er mødt på den pågældende 
generalforsamling. 

 
 
Ændres til: 
 
§ 14 – Vedtægtsændringer 
På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger, der går 
ud på ændringer af klubbens vedtægter kræves, foruden at halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer 
er fremmødt på generalforsamlingen, at beslutningen vedtages af en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. 
Skulle det tilstrækkelige antal medlemmer ikke være fremmødt, kan forslaget ikke gyldigt vedtages. Men stemmer 
2/3 af de fremmødte for beslutningen, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling. På 
denne skal den pågældende beslutning gyldigt kunne vedtages af 2/3 majoritet uden hensyn til, hvor mange 
medlemmer, der er fremmødt på den pågældende generalforsamling. 


