
Bestyrelsen i GBF stiller følgende fire ændringsforslag til foreningens vedtægter til den 

ekstraordinære generalforsamling søndag den 25. april 2021  

 

Forslag 1: 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i §5 

 

Nuværende ordlyd Ændres til 

”…. Foreningens bestyrelse vælges på lovlig 
indkaldt generalforsamling og den skal bestå 
af syv medlemmer og to suppleanter……” 

” …. Foreningens bestyrelse vælges på lovlig 
indkaldt generalforsamling, og den skal bestå 
af syv medlemmer og op til 2 suppleanter. 
Findes suppleanterne ikke på 
generalforsamlingen har bestyrelsen 
bemyndigelse til at godkende valg af to 
suppleanter i det følgende bestyrelses år……” 

 

Hvis ovenstående forslaget godkendes, foreslår bestyrelsen yderlige følgende ændring i §5 

 

Nuværende ordlyd Ændres til 

”…… Suppleanter vælges for en etårig 
periode…..” 

”…. Suppleanter vælges for en etårig periode. 
Suppleanter valgt af bestyrelsen er på valg til 
kommende ordinære generalforsamling….” 

 

Motivation for forslaget.  

Det har vist sig svært at få valgt medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Det vigtigste er helt 

klart foreningens medlemmer, og bestyrelsen finder det ærgerligt, at et manglende valg af 

suppleanter i princippet gør bestyrelsen ufuldstændig, og at der derved skal bruges tid og energi 

på en ekstraordinær generalforsamling.  

Hvis forslaget vedtages, vil bestyrelsen i stedet kunne bruge energi på at komme i gang med 

bestyrelsesarbejdet og selv opsøge og udvælge mulige kandidater. 

For at undgå tvivl om, hvor længe en suppleant er valgt foreslås tillægget om at suppleanter er på 

valg til kommende ordinære generalforsamling. 

 

 

  



Forslag 2: 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i §6 

 

Nuværende ordlyd Ændres til 

”…..Generalforsamlingens dagsorden skal 
mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer og to 
stemmetællere……” 

 

”…..Generalforsamlingens dagsorden skal 
mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer samt to 
stemmetællere til at tælle fysiske 
stemmer samt en stemmeansvarlig til 
at styre en eventuel elektronisk 
stemmeafgivning…..” 

 

 

Motivation for forslaget:  

De seneste to generalforsamlinger har været afholdt online, og der giver det ikke mening at tale 

om stemmetællere i traditionel forstand. Bestyrelsen ønsker at tydeliggøre, at der ved online 

generalforsamlinger er brug for en stemmeansvarlig til den elektroniske afstemning. 

 

 

Forslag 3: 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i §6 

 

Nuværende ordlyd Ændres til 

1. Valg af ordstyrer samt to 
stemmetællere  

2. Formandens beretning  
3. Aflæggelse af regnskabet samt 

godkendelse af dette  
4. Fastlæggelse af kontingent  
5. Indkomne forslag  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
7. Valg af to suppleanter  
8. Eventuelt  

 

1. Valg af ordstyrer samt to 
stemmetællere  

2. Valg af referent 
3. Formandens beretning  
4. Aflæggelse af regnskabet samt 

godkendelse af dette  
5. Fastlæggelse af kontingent  
6. Indkomne forslag  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8. Valg af to suppleanter  
9. Eventuelt  

 

 

 

Motivation for forslaget: 

Det er vigtigt for åbenhed og ordentlig bestyrelsespraksis, at der tages referat af 

generalforsamlingen. Ved at indføje valg af referent i den faste dagsorden sikres der, at der tages 

referat af generalforsamlingen.  

 

 



 

Forslag 4: 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i §8 

 

Nuværende ordlyd Ændres til 

”….. Foreningen udgiver fire gange årligt et 
medlemsblad…..” 
 

”…. Foreningen udgiver årligt 2-4 
medlemsblade…..” 
 

 

Motivation for forslaget: 

I 2020 under coronanedlukningen var der væsentlig færre aktiviteter i foreningen og rundt om 

foreningen. Derfor var der også mindre relevant indhold til medlemsbladet. Bestyrelsen ønsker 

derfor, at der i vedtægterne er fleksibilitet i forhold til, hvor mange medlemsblade, der skal 

udgives hvert år. 

 

     Bestyrelsen marts 2021 


