
 
Forslag om vedtægtsændring i §§ 6 og 7 

 

6. Bestyrelse  
Foreningen ledes af en formand, en kasserer og ni 
bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år ad 
gangen. Formanden vælges i lige år, kassereren i 
ulige år. 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer i lige år, 4 
øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Genvalg 
kan finde sted. De sidste to bestyrelsesmedlemmer 
vælges af Lokalforeningsrådet, se § 5, stk. 2.  

Stk. 2. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen på 
foreningens generalforsamling for et år. Afgår et 
bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant 
i stedet. Suppleanten forbliver medlem af 
bestyrelsen til næste generalforsamling. Genvalg 
kan finde sted.  

Stk. 3. Mellem generalforsamlingerne er 
bestyrelsen foreningens øverste myndighed og 
handler under ansvar over for generalforsamlingen 
i alle anliggender.  

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. Over bestyrelsesmøderne føres 
beslutningsreferat. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt på bestyrelsesmøder.  
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Stk. 3. Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen 
foreningens øverste myndighed og handler under 
ansvar over for generalforsamlingen i alle anliggender.  

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter 
selv sin forretningsorden. Over bestyrelsesmøderne 
føres beslutningsreferat. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt på bestyrelsesmøder.  

 

7. Generalforsamling  
... 

6. Valg til bestyrelsen  
6a. Valg formand.  
6b. Valg af kasserer.  
6c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
6d. Valg af suppleanter. 
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Begrundelse for forslag om vedtægtsændring 

Det har vist sig uhensigtsmæssigt, at kassereren vælges på generalforsamlingen, idet dette gør arbejdet i 

bestyrelsen ufleksibelt. 

Bestyrelsen ønsker derfor at fjerne denne bestemmelse fra vedtægternes § 7, stk. 3, nr. 6. 

Som en konsekvens heraf skal der foretages ændring af § 6, stk. 1, således at det fremgår, hvorledes valget 

af bestyrelsesmedlemmerne sker, samt ændring af § 6, stk. 4, således at det klart fremgår, at bestyrelsen 

konstituerer sig selv (med fx kasserer, sekretær, næstformand, etc.).  


