
  

Forslag til vedtægtsændring 

Nuværende formulering: 

§ 5 Bestyrelsen 

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. 
Bestyrelsens på lovlige måde vedtagen beslutninger og i henhold dertil foretagne 
handlinger forpligter klubben. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, 
således at fire medlemmer af bestyrelsen afgår i lige årstal, og tre medlemmer afgår i ulige 
årstal. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer af klubben og være 
fyldt 18 år på valgdagen. 

Bestyrelsen syv medlemmer vælges til følgende poster: 
- Formand 
- Næstformand 
- Kasserer 
- Bestyrelsesmedlem 
- Bestyrelsesmedlem 
- Bestyrelsesmedlem 
- Bestyrelsesmedlem 

Formand, Næstformand og kasserer udgør klubbens forretningsudvalg. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, heriblandt to 

medlemmer af forretningsudvalget, er til stede.  

 

NY formulering: 

§ 5 Bestyrelsen 

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. 
Bestyrelsens på lovlige måde vedtagen beslutninger og i henhold dertil foretagne 
handlinger forpligter klubben. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, 
således at tre medlemmer af bestyrelsen afgår i lige årstal, og to medlemmer afgår i 
ulige årstal. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer af klubben og 
være fyldt 18 år på valgdagen. 

Bestyrelsens fem medlemmer vælges til følgende poster: 

Formand 

Næstformand og økonomi 

Bestyrelsesmedlem – Slotsforvalter 

Bestyrelsesmedlem – Sekretær (Kommunikation) 

Bestyrelsesmedlem - Rochef 

Formand, Næstformand og sekretær udgør klubbens forretningsudvalg. 



  

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, heriblandt to 

medlemmer af forretningsudvalget, er til stede.  

 

§ 4 Bestyrelsen  
Enhver udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren. – ændres til Enhver udmeldelse skal 

ske skriftlig til formanden. 

 
§ 7 Generalforsamling  
 

Nuværende formulering:  
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

NY formulering: 

3. Næstformand - økonomi fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

 

 

 

Begrundelse 

Kassereren ønsker ikke at indgå i bestyrelsen længere – men vil gerne fortsætte som 

kasserer.  

Bestyrelsen ønsker tillige at fokusere i endnu højere grad på rekruttering og fastholdelse af 

nye medlemmer og aktivering af eksisterende. Ressourcerne bør derfor anvendes i 

udvalgsarbejde / teamarbejde frem for bestyrelsesarbejde. 

 

Karsten Holt 

Formand 


