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Forslag til ændring af vedtægterne vedr. bestyrelsens sammensætning og deraf afledte. 

 

 

 

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

Generalforsamlingen 20/03/2019: 

……………………………. 

Det foreslås at bestyrelsen reduceres fra 7 til 5 medlemmer med virkning fra Generalforsamlingens valg af 

bestyrelse i 2020. 

Bestyrelsens sammensætning vil herefter være: 1 Formand, 1 Næstformand, 1 Kasserer, 1 Sekretær og 

yderligere et medlem. Synkront ændres beslutningsdygtigheden fra 4 tilstedeværende til 3 tilstedeværende 

(§14). 

Ligeledes foreslås antallet af suppleanter reduceret fra 2 til 1. også med virkning fra Generalforsamlingens valg 

af suppleanter i 2020. 

……………………………. 

 

Begrundelsen er, at bestyrelsen vurderer at der er vigende interesse for at være en del af bestyrelsen, ligesom 

klubben i øjeblikket har en størrelse, hvor en bestyrelse på 5 medlemmer efter bestyrelsens opfattelse kan 

være repræsentativ. 

Forslaget vil betyde at formuleringerne i vedtægterne §10, §13 og §14 skal laves om som angivet på de næste 

sider. 
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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. 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 suppleant til bestyrelsen 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

11. Eventuelt 
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Ændring i §13 

 

 

§ 13 som den er i dag: 

Bestyrelse - Valg 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan 

nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger 

og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en 

næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere tre medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 3 

bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, mens 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Suppleanter til 

bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. 

 

 

§ 13 som den vil blive hvis forslaget vedtages: 

Bestyrelse - Valg 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan 

nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger 

og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en 

næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere et medlem. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 3 

bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, mens 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Særligt vil der 

være 4 afgående medlemmer og kun 2 tilgående i 2020.  Suppleant til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen. 

  



Horsens, 19/02/2019 

4 

 

Ændring i §14 

 

 

§ 14 som den er idag: 

Forretningsorden og tegningsret 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens 

medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en 

protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5000,- kræves dog 

underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af 

generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 5000,- godkendes af generalforsamlingen. 

 

 

§ 14 som den vil blive hvis forslaget vedtages: 

Forretningsorden og tegningsret 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens 

medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en 

protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5000,- kræves dog 

underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af 

generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 5000,- godkendes af generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

På Bestyrelsens vegne: 

 

Søren Schultz Clausen, 19/02/2019 


