Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

§6
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Bestyrelsen foreslår, at denne paragraf udgår.

§8
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang
årligt inden udgangen af februar måned.
Indkaldelse skal finde sted skriftligt (pr. mail) med tre ugers varsel til medlemmerne.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt (pr. mail) til formanden
senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, kan disse ses, sammen med dagsorden og
det reviderede regnskab, sådan at dette er tilgængeligt for medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance. Hvert medlem har én stemme. Der
kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Bestyrelsen foreslår, at det med gult markerede udgår.

§12
Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte
nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer,
herunder formanden eller kassereren, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres referat.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægter.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere mindst 3 eller 5 medlemmer og vælges for to år ad gangen
på den ordinære generalforsamling. Formanden er på valg i lige år, mens kassereren er på valg i ulige år. Ved
stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret, jf. § 8. Dog skal formand og kasserer være
fyldt 18 år.
Bestyrelsen foreslår, at det med gult markerede omskrives til ”op til”.
Bestyrelsen foreslår, at det med grønt markerede tilføjes.

