(Endnu flere) forslag til ændring af vedtægternes §4 af Ole Silberg Johansen.
§4: Vi har ofte erkendt at bestyrelsen kan blive for stor. Som det er nu kan man på GF vælge ”op til 16
øvrige medlemmer af bestyrelsen” – efter man har valgt formand, 2 næstformænd, kasserer og sekretær.
Således kan bestyrelsen bestå af op til 21 personer.
Jeg foreslår derfor ændring fra 16 til 8 i nævnte tekst, og således kan bestyrelsen herefter kun tælle 13
personer. Det er hvad vi er nu, så ingen holdes udenfor af denne grund.
Samtidig foreslår jeg antallet af suppleanter nedsættes fra 4 til 2.

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag med grønt
§ 4 Generalforsamling

§ 4 Generalforsamling
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som
minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning samt planer for næste års
aktiviteter.
3. Alle indsamlinger, udviklingsbistands- og andre
projekter, skal hver især have deres eget punkt
på dagsordenen, og med disse underpunkter:
a. Beretning for hver af disse
b. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til
godkendelse
c. Fremlæggelse af planer for det næste års
aktiviteter
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens
reviderede regnskab, budget for det kommende
år, samt fastsættelse af medlemskontingenter.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af:
a) Formand
b) 2 Næstformænd (mulighed)
c) Kasserer
d) Sekretær, samt
e) op til 16 øvrige medlemmer af bestyrelsen
Desuden vælges
f) op til 4 suppleanter
7. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for
disse, samt en ekstern registreret eller
statsautoriseret revisor.
8. Godkendelse af indsamlingsudvalg samt
projektgrupper.
9. Eventuelt

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som
minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning samt planer for næste års
aktiviteter.
3. Alle indsamlinger, udviklingsbistands- og andre
projekter, skal hver især have deres eget punkt på
dagsordenen, og med disse underpunkter:
a. Beretning for hver af disse
b. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til
godkendelse
c. Fremlæggelse af planer for det næste års
aktiviteter
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens
reviderede regnskab, budget for det kommende år,
samt fastsættelse af medlemskontingenter.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af:
a) Formand
b) 2 Næstformænd (mulighed)
c) Kasserer
d) Sekretær, samt
e) op til 8 øvrige medlemmer af bestyrelsen
Desuden vælges
f) op til 2 suppleanter
7. Valg af 2 interne revisorer og en suppleant for
disse, samt en ekstern registreret eller
statsautoriseret revisor.
8. Godkendelse
af
indsamlingsudvalg
samt
projektgrupper.
9. Eventuelt
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