Fredericia den 6. marts 2020
Indkommen forslag til generalforsamlingen den 21. marts 2020 fra bestyrelsen
Forslag nr. 3:
Nuværende vedtægt:
§4.6.
1. Valg af
a. Dirigent
b. Referent
c. Bisidder
d. 3 stemmetællere
2. Optælling af medlemmerne
3. Foreningens årsberetninger aflægges
4. Årsregnskabet fremlægges til
godkendelse
5. Budget fremlægges til orientering
6. Behandling af forslag
7. Valg af bestyrelse:
a. Formand (hvert år)
b. Kasserer (ulige år)
c. Bestyrelsesmedlem (lige år)
d. 1. suppleant (hvert år)
8. Valg af statsautoriseret revisor (hvert
år)

Nyt forslag:
Ændres til:
§ 4.6.
1. Valg af:
a. Dirigent
b. Referent
c. Bisidder
d. 3 stemmetællere
2. Optælling af medlemmerne
3. Foreningens årsberetninger aflægges
4. Årsregnskab fremlægges til
godkendelse
5. Budget fremlægges til orientering
6. Behandling af forslag
7. Kontingentfastsættelse af foreningens
egen andel
8. Valg af bestyrelse:
a. Formand (hvert år)
b. Næstformand (ulige år)
c. Bestyrelsesmedlem (lige år)
d. 1. suppleant (hvert år)
9. Valg af registreret revisor (hvert år)
Motivation:
Bestyrelsen anbefaler, at vi får punkt 7 på dagsorden
omkring kontingent. Landsmødet 2020 vil måske
foreslå en anden løsning end den løsning, som
medlemmerne har ønsket i forbindelse med
medlemsmødet d. 4. marts 2020. Ved at vi får punkt 7
på, kan vi selv ændre vores kontingentandel.
Hvis dette vælges, påvirker det dagsorden, at
nuværende punkt 7 bliver til punkt 8 og nuværende
punkt 8 bliver til punkt 9.
Bestyrelsen har taget beslutning om, at foreningen
skal udlicitere kassererposten til et bogføringsfirma.
Kassererposten er en tung opgave i foreningen og for
at lette bestyrelsens arbejde ønskes kassererposten
nedlagt og der skal vælges en næstformand i stedet
for. Ved førstkommende konstitueringsmøde i
bestyrelsen efter generalforsamlingen skal der vælges
en tovholder/kontaktperson til bogføringsfirmaet.
Ændring af revisor; bestyrelsen vil gerne ændre valg
af revisor til registreret revisor i stedet for
statsautoriseret revisor, da det giver et bredere udvalg
af revisor.

Hvis §4.6 bliver vedtaget, skal §9.3 ændres:
Nuværende vedtægt:
§9.3
Generalforsamlingen vælger en
statsautoriseret revisor hvert år.
Statsautoriseret revisor er påkrævet, så længe
foreningen har en ejendom

Nyt forslag:
Ændres til:
§9.3
Generalforsamlingen vælger som minimum en
registreret revisor hvert år.

