
Bestyrelsen i FSM indstiller nedennævnte vedtægtsændringer til generalforsamlingen til 
vedtagelse på generalforsamlingen den 14. juni 2021. 
Baggrunden for ændringerne er en forenkling af ledelsen af klubben, hvor forretningsudvalget 
nedlægges og en fremtidig bestyrelse bestående af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer 
samt 1 medlem fra hver af de til enhver tid værende motionsafdelinger. Endvidere er 
ændringerne en sammenlægning af paragrafer samt ændringer til mere tidssvarende ordlyd. 
 
Forslag til vedtægtsændring for Faaborg Ski- og Motionsklub 
 
§ 1 0g 2 uændret. 
 
§3: 
3.-4. afsnit 
”Indmeldelse sker skriftligt på indmeldelsesblanket. Kassereren fører medlemsregisteret. 
Ved indmeldelse i de første 2 kvartaler betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse i 3. Kvartal 
betales halvt kontingent. Indmeldelse i 4. kvartal er fri for kontingent i resten af året.” 
Ændres til 
”Indmeldelse sker skriftligt på indmeldelsesblanket på klubbens hjemmeside. 
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingentet, som er fastsat af 
generalforsamlingen. 
Ved indmeldelse betales forholdsmæssigt kontingent fra den 1. i efterfølgende måned og resten af 
kalenderåret”. 
 
§4 Bestyrelse + §5 Motionsafdeling og motionsudvalg + §6 Bestyrelsens arbejde slås sammen til en 
ny § 6: Bestyrelse og daglig ledelse - med følgende ordlyd: 
 
”Foreningen ledes af en bestyrelse, hvoraf 5 personer – bestående af formand, næstformand, 
sekretær, kasserer samt bestyrelsesmedlem – er generalforsamlingsvalgt samt yderligere én 
person fra hver af de til enhver tid værende motionsafdelinger. 
 
Klubben tegnes af formanden sammen med mindst 1 bestyrelsesmedlem. 
 
Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller øvrige medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser, der påhviler foreningen. 
 
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger. 
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder anledning til det, dog mindst 4 gange 
om året. Hvis 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker et møde, skal formanden indkalde til møde i 
løbet af 14 dage. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt, og 
formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed under afstemninger er 
formandens/næstformandens stemme afgørende. 
 
Bestyrelsen laver referat fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. 



Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og den samlede nye bestyrelse. Referat 
af bestyrelsesmøde godkendes snarest muligt efter mødet af bestyrelsen. Når mindst halvdelen af 
bestyrelsesmedlemmerne har godkendt referatet, kan det offentliggøres på foreningens 
hjemmeside. 
 
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.  
 
Klubbens motionsaktiviteter udføres i motionsafdelinger. Bestyrelsen kan midlertidigt godkende, 
at der oprettes nye motionsafdelinger. På førstkommende generalforsamling besluttes, om 
motionsafdelingen skal videreføres. 
 
Hver motionsafdeling ledes af et motionsudvalg. Dette udvalg skal bestå af et rimeligt antal 
personer. Motionsudvalgene vælges af stemmeberettigede medlemmer på et indkaldt 
”klubmøde” inden den årlige generalforsamling og offentliggøres i udvalgets årsberetning på 
generalforsamlingen.  
Indkaldelse til ”klubmødet” sker pr. mail og klubbens hjemmeside med en dagsorden for mødet.  
Forslag, der skal behandles på mødet, herunder valg af nye medlemmer af motionsudvalget, vil 
det være hensigtsmæssigt, at disse fremgår af indkaldelsen. Hvis mindst 1/4 af de fremmødte 
medlemmer ønsker skriftlig afstemning, skal det ske. Dagsordenens punkter afgøres ved simpelt 
stemmeflertal. 
 
Udvalgene konstituerer sig selv. Arbejdsdelingen skal være synlig for medlemmerne. 
Udvalgene sørger for aktiviteterne i de respektive motionsafdelinger, herunder træning, kurser, 
udflugter, klubaftener, konkurrencer, medlemspleje mm. Udvalgene arbejder under ansvar over 
for bestyrelsen. 
 
Nedlæggelse af motionsafdelinger kræver en generalforsamlingsbeslutning.” 
 
§ 8: Stemmeret, §9: Generalforsamling og § 10 Forslag til generalforsamlingen slås sammen og 
ændres til § 4: Generalforsamling med følgende ændringer: 
 
3.afsnit: 
”Indkaldelse kan for eksempel ske pr. mail, brev, via klubbens hjemmeside, opslagstavle i 
klubhuset og/eller i klubbladet” 
ændres til 
”Indkaldelse skal ske pr. mail og på foreningens hjemmeside.” 
 
5. afsnit: 
Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 
 
Pkt. 1-5 uændret 
Pkt. 6 + 7 slås sammen til nyt pkt. 6 
Pkt. 8 ændres til pkt. 7 
Pkt. 9 Valg af medlemmer til forretningsudvalget for 2 år ad gangen. I ulige år formand og 
sekretær. I lige år næstformand, kasserer og FU-medlemmet. 



Ændres til pkt. 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år ad gangen. I ulige år formand og 
sekretær. I lige år næstformand, kasserer samt bestyrelsesmedlem. 
Pkt. 10 Valg af 1 suppleant til forretningsudvalget for 1 år  
Ændres til pkt. 9 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år. 
 
Pkt. 11, 12 og 13 ændres til pkt. 10, 11 og 12 med uændret tekst. 
 
Teksten i § 8 og §10 er slået sammen med sidste afsnit under generalforsamling (§4) 
 
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling er ændret til § 5 med uændret tekst. 
 
§7 Regnskab 
”Kassereren fører medlemsregister opdelt efter medlemskategorier og motionsafdelinger. 
Herudover fører kassereren klubbens regnskab, der specificerer foreningen indtægter og udgifter. 
Foreningens revisorer kan til enhver tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist. 
Revisorerne udfører finansiel revision og er lægmænd. Regnskabsåret er kalenderåret.” 
 
Ændres til 
”Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget, regnskab samt medlemsregister 
opdelt efter medlemskategorier og motionsafdelinger. Kassereren fører klubbens regnskab. 
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. De kan til enhver tid forlange 
at få regnskabet og kassebeholdningen forevist. Revisorerne udfører finansiel revision og er 
lægmænd.” 
 
§12: Opløsning ændres til § 8 Opløsning med uændret tekst. 
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