Generalforsamling 26 november 2020.
Bilag C Forslag til vedtægtsændringer

1 ændringsforslag: Foreningen for ofte henvendelse fra potentielle og medlemmer, der
spørger, hvorvidt medlemmer kan hæfte for økonomisk uføre eller en eventuel
konkurs. Det kan medlemmerne ikke, men grundet de mange forespørgsler indstiller
bestyrelsen til, at den nuværende formulering herom skærpes yderligere.
Den nuværende formulering i vedtægterne under punkt 10:
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
der påhviler foreningen.
Bestyrelsen indstiller at dette ændres til:
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser,
der påhviler foreningen. Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med Foreningens
formue.
2 ændringsforslag: Foreningen opererer med en bindingsperiode på 1 år af 150 kr. om
måneden. Den nuværende formulering i vedtægterne kan nemt misforstås, således at et
pågældende medlem er bundet 12 måneder fra opsigelsestidspunktet. Bestyrelsen
foreslår derfor dette ændret således, at det er foreneligt med praksis.
Den nuværende formulering under punkt 4:
Udmeldelse kan ske med 12 måneder skriftligt (herunder elektronisk) opsigelse til
foreningen til en måneds udgang.
Bestyrelsen indstiller, at dette ændres til:
Udmeldelse kan ske skriftligt med en måneds varsel (herunder elektronisk) til foreningen
efter bindingsperioden på 1 år.
3 ændringsforslag: I de nuværende vedtægter er der angivet ”formand” og
næstformand”. En samlet bestyrelse ønsker at ændre dette til ”forperson” og
”næstforperson”, således at der er tale om et kønsneutralt alternativ til formand eller
forkvinde.
De nuværende formuleringer
Under punkt 7

3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer og evt. Suppleanter mv.
Under punkt 8
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer, idet bestyrelsen
forpligter sig til, senest 14 dage efter nyvalg, at afholde konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær.
Yderligere under punkt 8
Formanden - og i hans fravær en eventuel næstformand - indkalder og leder bestyrelsens
møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det
nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det
overfor formanden.
Yderligere under punkt 8
I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til
formandens kundskab.
Yderligere under punkt 10
Foreningen kan kun tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, hvoraf den ene skal
være formanden. Bestyrelsen kan overdrage det daglige økonomiske ansvar til en daglig
leder af foreningen.
Bestyrelsen indstiller, at dette ændres til:
Under punkt 7
3. Forpersonens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
6. Valg af forperson, kasserer, bestyrelse, revisorer og evt. Suppleanter mv.
Under punkt 8
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en forperson og en kasserer, idet bestyrelsen

forpligter sig til, senest 14 dage efter nyvalg, at afholde konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær.
Yderligere under punkt 8
Forpersonen - og i denne fravær en eventuel næstforperson - indkalder og leder
bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når
forpersonen skønner det nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen
fremsætter ønske om det overfor forpersonen.
Yderligere under punkt 8
I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til
forpersonens kundskab.
Yderligere under punkt 10
Foreningen kan kun tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, hvoraf den ene skal
være forpersonen. Bestyrelsen kan overdrage det daglige økonomiske ansvar til en daglig
leder af foreningen.

