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Bilag 1 - vedtægtsændringer 

 

Bestyrelsen fremstætter forslag om at  

 

 

§ 6. Bestyrelsen  

§ 6.1. Bestyrelsen består af 3 – 5 personer; formand, næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 

evt. en suppleant.  

§ 6.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer og fastsætter selv sin 

forretningsorden.   

§ 6.3 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således: formand, kasserer og bestyrelsesmedlem 1 på lige år, 

mens næstformand, bestyrelsesmedlem 2 og suppleant på ulige år. Bestyrelsen er selvsupplerende.  

§ 6.4 Bestyrelsens opgaver er at arbejde for de formål der er fastsat i vedtægterne. Endvidere er det 

bestyrelsens opgave at varetage de vedtagelser der sker på foreningens generalforsamlinger og møder.  

 

 

§ 7. Tegningsret  

§ 7.1. Foreningen tegnes af Formand og Næstformand i fællesskab. Kun Formand, Næstformand og 

kasserer har adgang til foreningens konto, og alle transaktioner foretages af kassereren. 

§ 7.2. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 

§ 7.3. Økonomiske transaktioner ifm. den almindelige drift af klubben kan kassereren underskrive alene. 

Ekstraordinære økonomiske dispositioner samt udgiftsbeløb på 10.000,00 kroner eller mere kræver 

endvidere bestyrelsens godkendelse. Alle udgifter skal dokumenteres ved bilag. 

§ 7.4. Fast lejeaftale eller udlejning/udlån af foreningens lokaler kræver godkendelse af bestyrelsen. 

Ligeledes kræver organisatoriske ændringer i foreningen godkendelse fra bestyrelsen. 

 

 

 

ændres til  

 

 

§ 6. Bestyrelsen  

§ 6.1. Bestyrelsen består af 3 – 4 personer; formand, kasserer, 1-2 bestyrelsesmedlemmer og evt. en 

suppleant.  

§ 6.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.   

§ 6.3 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således: formand, og bestyrelsesmedlem 1 på lige år, mens 

kasserer og bestyrelsesmedlem 2 og suppleant på ulige år. Bestyrelsen er selvsupplerende.  

§ 6.4 Bestyrelsens opgaver er at arbejde for de formål der er fastsat i vedtægterne. Endvidere er det 

bestyrelsens opgave at varetage de vedtagelser der sker på foreningens generalforsamlinger og møder.  

 

 

§ 7. Tegningsret  

§ 7.1. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Kun formand og kasserer har adgang til 

foreningens konto, og alle transaktioner foretages af kassereren.  

§ 7.2. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 

§ 7.3. Økonomiske transaktioner ifm. den almindelige drift af klubben kan kassereren underskrive alene. 
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Ekstraordinære økonomiske dispositioner samt udgiftsbeløb på 10.000,00 kroner eller derover kræver 

endvidere bestyrelsens godkendelse. Alle udgifter skal dokumenteres ved bilag. 

§ 7.4. Fast lejeaftale eller udlejning/udlån af foreningens lokaler kræver godkendelse af bestyrelsen. 

Ligeledes kræver organisatoriske ændringer i foreningen godkendelse fra bestyrelsen. 

 

 

Der skal jf. §10 stk. 1 tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte for at dette kan gøres gældende.  

 

Bestyrelsen ønsker denne ændring for at kunne drifte klubben nemmere og mere effektivt, idet at 

bestyrelsen er blevet omstruktureret.  


