
Ændringsforslag til Generalforsamling 25. februar 2023 
  
 
Bestyrelsen foreslår følgende ændringsforslag til foreningens vedtægter 
  
   
$4 Medlemskreds og kontingent  
Bestyrelsen ønsker at fremme medlemskab og mulighed for at deltage i foreningens mange aktiviteter over 
en længere periode og foreslår derfor medlemskab af 1 måneds varighed afskaffet. 
 
Stk.2 Foreningen har 3 typer medlemskaber med varighed på henholdsvis 1, 6 og 12 måneder 
Ændres til 
Stk. 2 Foreningen har 2 typer medlemskaber med varighed på henholdsvis 6 og 12 måneder 
 
 
$5 Generalforsamling 
Bestyrelsen ønsker mere klare regler for antal af suppleanter.  
 
Stk. 7 -pkt. 8 på dagsorden Valg af op til 8 suppleanter 
Ændres til 
Stk. 7-pkt 8 på dagsorden Valg af mellem 3 og 5 suppleanter for 1 år ad gangen 
 
$7 Foreningens daglige ledelse 
Bestyrelsen ønsker at sikre en kontinuitet i bestyrelsens arbejde og at imødegå at hele bestyrelsen ikke 
udskiftes på én gang. Derfor foreslås 2-årige valgperioder. 
 
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges på 
generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 
Ændres til 
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges på 
generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer. 
 
$7 Foreningens daglige ledelse 
Bestyrelsen ønsker en præcisering af rækkefølgen suppleanterne i givet fald skal indtræde i bestyrelsen. 
 
Tilføjelse af 2 nye punkter 
Pkt 9: Nyvalgte suppleanter afgør indbyrdes i hvilken rækkefølge, de i givet fald ville skulle indtræde i 
bestyrelsen. Dette gøres inden afslutning på årets generalforsamling eller snarest muligt derefter. 
 
Som konsekvens af forslag om 2-årig valgperiode ønskes det præciseret, hvor længe suppleanten skal være 
medlemmer af bestyrelsen, inden de er på valg igen. 
Pkt. 10 Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder 
suppleanten i bestyrelsen for den resterende del af det udtrådte medlems valgperiode. 
 
 


