 Vedtægtsændring I:
Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen
Hvorfor skal du stemme ja til disse vedtægtsændringer?
Det skal du, da hovedgrundlaget bag 2014 ændringerne er at fjerne de modsigende §§, som 2013
ændringerne medførte, mens et mindre grundlag er at være på forkant på med kravene om, at
tingene ville skulle meldes ud i Subspace, da vi ikke rigtig har noget Subspace blad længere, og
tingene derfor fremover bare skal meldes skriftligt ud til medlemmerne.
§
4.8

4.9

Ordinær generalforsamling
afholdes med mindst følgende
punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent, referent og
2 stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Godkendelse af regnskab og
budget
5. Forslag til
vedtægtsændringer
6. Andre forslag
7. Valg til bestyrelsen:
7a. Valg af formand (ulige år)
eller kasserer (lige år)
7b. Valg af
bestyrelsesmedlemmer
7c. Valg af suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer
9. Evt.
Bestyrelsen eller mindst 25 %
af de stemmeberettigede
medlemmer, jf. §§ 3.1, 4.5,
kan beslutte at indkalde til
ekstraordinær
generalforsamling, der
afholdes i henhold til §§ 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7 og 4.8 stk. 1, 5
og 6. Indkaldelsen skal trykkes
i førstkommende
medlemsblad, jf. § 11.3.
Udkommer medlemsbladet
senere end 3 måneder efter
beslutningen om afholdelse af
en ekstraordinær
generalforsamling er truffet,

2013 ændring
Ordinær generalforsamling
afholdes med mindst følgende
punkter på dagsordenen:

2014 ændring

1. Valg af dirigent, referent og
2 stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Godkendelse af regnskab og
budget
5. Forslag til
vedtægtsændringer
6. Andre forslag
7. Bestemmelse af antal
pladser
8. Valg af
bestyrelsesmedlemmer
9. Evt. valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Bestyrelsen eller mindst 25 %
af de stemmeberettigede
medlemmer, jf. §§ 3.1, 4.5,
kan beslutte skriftligt at
indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, der
afholdes i henhold til §§ 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7 og 4.8 stk. 1,5
og 6. Den ekstraordinære
generalforsamling skal
afholdes i perioden mellem 6
og 12 uger efter indkaldelsen
er udsendt.

4.11

5.1

5.2

5.3

5.4

udsendes indkaldelsen
skriftligt. Den ekstraordinære
generalforsamling skal
afholdes i perioden mellem 6
og 12 uger efter indkaldelsen
er udsendt.
Generalforsamlingen ledes af
en dirigent, der vælges af
generalforsamlingen.
Dirigenten må ikke være
medlem af den valgte
bestyrelse, være afgående fra
denne, være kandidat til
denne samme år eller være
afgående suppleant fra denne.
Den ordinære
generalforsamling vælger, jf.
5.4, blandt den
stemmeberettigede
medlemskreds en bestyrelse
der i alt består af formand,
kasserer og 4
bestyrelsesmedlemmer.
De valgte
bestyrelsesmedlemmer vælges
for en 2-årig periode således,
at halvdelen går på valg på lige
år og halvdelen går på valg på
ulige år.
Der vælges hvert år 2
suppleanter, der vælges for en
1-årig periode.
Valg til bestyrelsen foregår
skriftligt, og der stemmes først
om formand (ulige år) eller
kasserer (lige år), derefter om
bestyrelsesmedlemmer og til
slut suppleanter. Har et
medlem forladt bestyrelsen
efter 1 år eller mindre, vælges
et nyt medlem for den
resterende del af perioden. af
suppleanterne vælges den
med størst antal stemmer som
første suppleant, den med
næststørst antal som anden
suppleant. Opstår der
stemmelighed, og dette er

Generalforsamlingen ledes af
en dirigent, der vælges af
generalforsamlingen.
Dirigenten må dog ikke være
på valg til eller afgående fra en
bestyrelsespost eller
suppleantpost.

Den ordinære
generalforsamling afgør, hvor
mange pladser der skal være i
bestyrelsen for den
kommende periode blandt
den medlemskreds.

Den ordinære
generalforsamling afgør, hvor
mange pladser (minimum 4)
der skal være i bestyrelsen for
den kommende periode
blandt den medlemskreds.

Udgår

Udgået pr. 23/2-2013

Valg til bestyrelsen foregår
skriftligt, hvis ikke andet
aftales på
generalforsamlingen. Der
stemmes først om, hvor
mange, der skal sidde i
bestyrelsen (minimum 4),
derefter om bestyrelsesposter
og evt. til sidst suppleanter.
Opstår der stemmelighed, og
dette er afgørende for hvem
der vælges ind i bestyrelsen
eller evt. hvem der bliver
suppleanter, foretagers der en
ny afstemning imellem de
pågældende kandidater.

afgørende for hvem der
vælges, eller rækkefølgen af
suppleanter, foretages der en
ny afstemning mellem de
pågældende kandidater.
6.2

Bestyrelsen konstituerer sig
selv med næstformand og
sekretær, og fastsætter selv
sin dagsorden.
Bestyrelsen består af de valgte
bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanterne,
medlemsbladets redaktør og
foreningens MAU-koordinator
deltager i bestyrelsesmøderne
på lige fod med de valgte
bestyrelsesmedlemmer, men
har ikke stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig
selv og fastsætter selv sin
dagsorden.

6.5

Hvis et af de valgte
bestyrelsesmedlemmer
forlader bestyrelsen i utide,
overtages pladsen af en
suppleant indtil næste
generalforsamling.

Hvis et af de valgte
bestyrelsesmedlemmer
forlader bestyrelsen i utide,
omkonstituerer bestyrelsen sig
selv og indkalder evt. en
suppleant.

10.5

Regnskabet skal før den
ordinære generalforsamling
være revideret af mindst en af
de to af generalforsamlingen
valgte revisorer, der begge
skal være valgt blandt den
stemmeberettigede
medlemskreds og ikke være
medlem af bestyrelsen.
Urafstemningen skal
annonceres senest 12 uger
efter vedtagelsen af
urafstemning på
generalforsamlingen.
Urafstemningen skal være
afsluttet senest 6 uger og
tidligst 3 uger efter
annonceringen.
Annonceringen skal som
udgangspunkt ske i
førstkommende medlemsblad,
men kan dog ske pr. mail eller

6.3

12.4

Bestyrelsen består af de valgte
bestyrelsesmedlemmer.
Evt. Suppleanter,
medlemsbladets redaktør og
foreningens MAU-koordinator
deltager i bestyrelsesmøderne
på lige fod med de valgte
bestyrelsesmedlemmer, men
har ikke stemmeret.

Bestyrelsen består af de valgte
bestyrelsesmedlemmer.
Evt. Suppleanter,
medlemsbladets redaktør og
foreningens MAU-koordinator
har ret til at deltage i
bestyrelsesmøderne på lige
fod med de valgte
bestyrelsesmedlemmer, men
har dog ikke stemmeret.
Hvis et af de valgte
bestyrelsesmedlemmer
forlader bestyrelsen i utide,
omkonstituerer bestyrelsen sig
selv og evt. indkalder en
suppleant, hvis dette er
muligt.
Regnskabet skal før den
ordinære generalforsamling
være revideret af minimum én
generalforsamlingsvalgt
revisor, som skal være valgt
blandt den
stemmeberettigede
medlemskreds, og ikke må
være medlem af bestyrelsen.
Urafstemningen skal skriftligt
annonceres senest 12 uger
efter vedtagelsen af
urafstemning på
generalforsamlingen.
Urafstemningen skal være
afsluttet senest 6 uger og
tidligst 3 uger efter
annonceringen.

12.6

brev, såfremt førstkommende
medlemsblad ikke udkommer
indenfor max. 12 uger efter
vedtagelsen om urafstemning
på generalforsamlingen.
Resultatet af urafstemningen
skal som minimum
offentliggøres i
førstkommende medlemsblad.

Resultatet af urafstemningen
skal skriftligt sendes ud til alle
stemmeberettigede
medlemmer.

 Vedtægtsændring II:
Udgår, hvis 2014 ændringerne bliver godkendt. Eller skal der i så fald stemmes om at gå 100 %
tilbage til den gamle ordlyd fra før 2013 ændringerne.
 Vedtægtsændring III:
Vedtægtsændringsforslag fra Ulla Zetterberg Riecke (1539)
§
4.3

Nuværende ordlyd
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med
mindst 6 ugers varsel. Afholdelsen sker i den
by, hvor foreningen er hjemmehørende, jf. §
1.2. Bestyrelsen har ansvaret for at
indkaldelsen sker rettidigt.

Ønsket ændret til
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med
mindst 6 ugers varsel. Afholdelsen sker hver
andet år i København (lige år), og hver andet år
i Århus (ulige år). Bestyrelsen har ansvaret for
at indkaldelsen sker rettidigt.

