
Forslag til vedtægtsændringer 2022 

§ 5. Bestyrelsen – Nuværende ordlyd 

§ 5 Bestyrelsen  

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formanden og 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen 

efter reglerne i § 9. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige, er 
formandens stemme afgørende.  

Bestyrelsens medlemmer får et vederlag til dækning af kontorhold og løn i henhold til budget.  

Bestyrelsens medlemmer kan frikøbes i nødvendigt omfang i henhold til budget.  

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.  

Stk. 3. Til at forpligte foreningen overfor tredjemand kræves formandens og et bestyrelsesmedlems 

underskrift.  

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og formanden 
eller næstformanden er blandt disse.  

Formanden eller næstformanden leder mødet, medmindre der vælges en anden mødeleder.  

Stk. 5. Bestyrelsen fører beslutningsprotokol og fastsætter selv sin forretningsorden.  

Stk. 6. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.  

Stk. 7. Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i dettes sted i den 

pågældendes valgperiode.  

Stk. 8. Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsesarbejdet i en periode på mere end 2 måneder 
indkaldes suppleanten i perioden.  

Stk. 9. Fratræder formanden i sin valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og 

forretningsfører indtil førstkommende ordinære generalforsamling.  

Stk. 10. Bevilges formanden eller et bestyrelsesmedlem orlov fra sin stilling i et år eller mere, er 

vedkommende på valg ved førstkommende generalforsamling. Genvalg kan finde sted.  

Stk. 11. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer 

har stemmeret.  
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Bemærkning: ”Forretningsfører” ændres til ”kasserer” 

 


