
Faaborg den 12. februar 2020 

Forslag om udvidelse af forretningsudvalget med 1 medlem fra 4 til 5. 

Der er gennem de senere år kommet flere og flere administrative opgaver, som forretningsudvalget skal 

tage sig af. Herudover er det blevet vanskeligere at rekruttere medlemmer til udvalget. 

Derfor foreslås, at forretningsudvalget udvides med 1 medlem.  

I vedtægten foreslås følgende rettelser. Rettelserne er vist med rødt.   

§ 4   

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, 1 FU-medlem 

samt en fra hvert af foreningens motionsudvalg.  

Til at lede de daglige forretninger udgør de fire fem førstnævnte forretningsudvalget. 

§ 9: Generalforsamling  

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. 

Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed. Den ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent, der 

afgør alle spørgsmål om forhandlingsmåde. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned. Bestyrelsen skal udsende indkaldelse med mindst 

14 dages varsel. Indkaldelse kan for eksempel ske pr mail, brev, via klubbens hjemmeside, opslagstavle i 

klubhuset og/eller i klubbladet.  

I indkaldelsen skal dagsordenen skrives. Hvis der er modtaget indkomne forslag, skal de vedlægges 

indkaldelsen. Bestyrelsens indstilling til forslagene skal fremgå. Ved personvalg bør bestyrelsen fremlægge 

forslag. Det skal i indkaldelsen fremgå, hvor man kan læse forslag, der kommer, efter at indkaldelsen er 

sendt ud. 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af to stemmetællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Udvalgenes beretning. 
5. Godkendelse af revideret regnskab. 
6. Budget for det igangværende regnskabsår. 
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 
8. Behandling af indkomne forslag. 
9. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I ulige år formand og 

sekretær. I lige år næstformand og kasserer og FU-medlemmet. 
10. Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år. 
11. Valg af 1 revisor for to år, idet der altid skal være 2 revisorer. 
12. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 
13. Eventuelt. 

 

 


