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Bilag: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter 
 
Forslag: Ændring af §6 Bestyrelsen 

Nuværende:  
Bestyrelsen med stemmeret består af 5 personer. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og 
konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen med en formand, næstformænd, 
sekretær, en økonomiansvarlig/kasserer og en kommunikationsansvarlig. Den 
økonomiansvarlige/kassereren kan vælges blandt bestyrelsen, men også udpeges udenfor 
bestyrelsen. Udpeges vedkommende udenfor bestyrelsen, har vedkommende ikke stemmeret. 

Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 
medlemmer er til stede til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og 
udvalg efter behov. 

Suppleanter indtræder for den resterende del af det afgåede bestyrelsesmedlems 
funktionsperiode. Genvalg kan finde sted. 
 
Ændring (ændringen er markeret med blåt):  
Bestyrelsen med stemmeret består af 3 personer. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og 
konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen med en formand, næstformænd, 
sekretær, en økonomiansvarlig/kasserer og en kommunikationsansvarlig.  
Den økonomiansvarlige/kassereren kan vælges blandt bestyrelsen, men også udpeges udenfor 
bestyrelsen. Udpeges vedkommende udenfor bestyrelsen, har vedkommende ikke stemmeret. 

Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 
medlemmer er til stede til bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og 
udvalg efter behov. 

Bestyrelsen kan ikke bestå af flere fra samme husstand som f.eks. ægtefæller eller samlevere.  

Suppleanten indtræder for den resterende del af det afgåede bestyrelsesmedlems 
funktionsperiode. Genvalg kan finde sted. 
 
Baggrund:  
Efter indgåelse af den udvidet samarbejdsaftale med SamBiosen, har SamBiosen overtaget de 
arbejdstunge bestyrelsesopgaver som drift og administration. Bestyrelsens nye fokusområder er 
rekruttering og fastholdelse af frivillige samt fastholdelse og igangsættelse af holdaktiviteter. 
Den ”nye” bestyrelse skal i langt højere grad inddrage frivillige og samarbejdsparter udenfor 
bestyrelsen i arbejdet. Det er derfor den nuværende bestyrelses klare holdning, at dette kan gøres 
lige så effektivt, hvis ikke mere, med en mindre bestyrelse.  
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Forslag: Ændring af §4 Generalforsamling 
 
Nuværende: 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag med dagsorden på 
hjemmesiden. 

Bestyrelsen skal fremlægge forslag til sammensætning af bestyrelsen for det kommende år, samt 
forslag til revisorer. Bestyrelsens forslag skal være kendt via foreningens hjemmeside senest 8 dage 
før generalforsamling. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 
dage før. Endelig dagsorden inkl. bilag offentliggøres på foreningens hjemmeside 8 dage før. 

Dagsorden skal omfatte mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse 
3. Regnskabet til godkendelse 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år 
7. Valg til bestyrelsen for 2 år (2 medlemmer på valg på ulige år og 3 på lige år) 
8. Valg af to suppleanter for 1 år (en første og anden suppleant) 
9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg) 
10. Valg af revisorsuppleant for 1 år 
11. Eventuelt 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte 
indbyde. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Alle medlemmer under 15 år kan 
stemme ifølge med en forældre. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3s flertal. 
Der stemmes ved håndsoprækning, dog skal der være skriftlig afstemning, hvis min. 3 ønsker det 
samt ved kampvalg. Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger, som efterfølgende 
godkendes af dirigenten. 

Alle, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen. 
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Ændring (ændringen er markeret med blåt): 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. 
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag med dagsorden på 
hjemmesiden. 

Bestyrelsen skal fremlægge forslag til sammensætning af bestyrelsen for det kommende år, samt 
forslag til revisorer. Bestyrelsens forslag skal være kendt via foreningens hjemmeside senest 8 dage 
før generalforsamling. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 
dage før. Endelig dagsorden inkl. bilag offentliggøres på foreningens hjemmeside 8 dage før. 

Dagsorden skal omfatte mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår til godkendelse 
3. Regnskabet til godkendelse 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Godkendelse af handlingsplan og budget for kommende år 
7. Valg til bestyrelsen for 2 år (1 medlem på valg på ulige år og 2 på lige år) 
8. Valg af én suppleant for 1 år 
9. Valg af 2 revisorer for 2 år (skiftevis på valg) 
10. Valg af revisorsuppleant for 1 år 
11. Eventuelt 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte 
indbyde. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Alle medlemmer under 15 år kan 
stemme ifølge med en forældre. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3s flertal. 
Der stemmes ved håndsoprækning, dog skal der være skriftlig afstemning, hvis min. 3 ønsker det 
samt ved kampvalg. Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger, som efterfølgende 
godkendes af dirigenten. 

Alle, der er fyldt 18 år, er valgbare til bestyrelsen. 
 
Baggrund: Ændringen foreslås som følge af ændringen til §6 Bestyrelsen. 


