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Classification: Restricted 

 

 

Forslag til ændring af vedtægternes §10 vedr. dagsorden 

 

 

 

Bestyrelsen stiller følgende forslag til afstemning under 6. ”Behandling af indkomne forslag” på 

Generalforsamlingen 20/03/2019: 

……………………………. 

Det foreslås at dagsordenens punkt 3. ”Afdelingsformændenes beretning” fjernes, da der i en årrække ikke har 

været afdelinger i Atlética. 

Det foreslås endvidere at dagsordenens pkt. 7. ”Fastsættelse af kontingent” flyttes til umiddelbart før Pkt. 

5. ”Forelæggelse af bestyrelsens budget forslag for Atlética for det kommende år til godkendelse”, da budgettet 

jo afhænger af kontingentets størrelse. 

……………………………. 

 

Begrundelsen er, at bestyrelsen ønsker at vedtægterne så vidt muligt skal afspejle den praksis, der giver mest 

mening. 

Forslaget vil betyde at formuleringen i vedtægternes §10 skal laves om som angivet på næste side. 
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Classification: Restricted 

 

Ændring i §10 

 

§10 som den er i dag: 

Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Afdelingsformændenes beretning 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for Atlética det forløbne år til godkendelse 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget forslag for Atlética for det kommende år til godkendelse 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Valg af bestyrelse 

9. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant til bestyrelsen 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

 

§ 10 som den vil blive hvis forslaget vedtages: 

Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for Atlética det forløbne år til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget forslag for Atlética for det kommende år til godkendelse 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse 

8. Valg af af 1. suppleant og 2. suppleant til bestyrelsen 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

 

På Bestyrelsens vegne: 

Søren Schultz Clausen, 19/02/2019 


