Fremad Holbæk 2015
atletikforeningen
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Kære alle i Fremad Holbæk

Forud for generalforsamlingen tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.30 i klubhuset fremsender vi hermed
følgende forslag fra bestyrelsen om ændring af bestyrelsens sammensætning (vedtægternes § 8 og 11).
Forslaget skal behandles på generalforsamlingen, jf. dagsordenens pkt. 4.
Baggrunden for forslaget:
Som vedtægterne er formuleret i dag SKAL alle bestyrelsens medlemmer fordeles på specifikke
poster/ansvarsområder. Dette er ikke altid hensigtsmæssigt i praksis, og det vil være en fordel at have en
mere fleksibel bestyrelse, hvor opgaver og ansvarsområder kan fordeles løbende efter behov. Hvad er fx
sekretærens opgaver i dag? Er det mere en klubhusansvarlig vi nu og her har brug for, en ansvarlig for
stævner, sponsorarbejder osv. Og hvad når næstformanden arbejder med veteranerne?
Ændringerne i §§ 8 og 11 ”hænger sammen”, da § 11 beskriver bestyrelsens sammensætning og § 8 valg til
bestyrelsen på generalforsamlingen.
Dagsordenen til generalforsamlingen d. 24. marts 2015 vil derfor se forskellig ud afhængig af om
bestyrelsens forslag bliver vedtaget under pkt. 4. Vedtages forslaget skal der på generalforsamlingen
vælges formand, næstformand, kasserer og ungdomsrepræsentant og 4 menige bestyrelsesmedlemmer.
Vedtages forslaget derimod ikke følger dagsordenen formuleringen iht. de nuværende vedtægter.
Da der er tale om en ændring af vedtægterne kræves det, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for
forslaget, jf. vedtægternes § 15.

Forslag til vedtægtsændring:
Ny formulering af § 8:
§ 8 Dagsorden
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt økonomisk målsætning
og budget for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af formand (1 år)
Valg af kasserer (2 år)- ulige år
Valg af næstformand (2 år) – lige år
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8.
9.
10.
11.
12.

Valg af ungdomsrepræsentant (2 år) – lige år
Valg af 4 menige bestyrelsesmedlemmer (2 år) – ulige år
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt (Herunder vælges udvalg)

Ny formulering af § 11:
§ 11 Bestyrelse - valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne
beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, ungdomsrepræsentant og 4 menige
bestyrelsesmedlemmer.
Valg afgøres ved relativt flertal. Genvalg kan finde sted.

Eksisterende vedtægter:
Nuværende formulering af § 8:
§ 8 Dagsorden
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.
Valg af dirigent
2.
Beretning for det forløbne år
3.
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt økonomisk målsætning
og budget for det kommende år
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af formand (1 år)
6.
Valg af kasserer (2 år)- ulige år
7.
Valg af seniorrepræsentant (2 år) – ulige år
8.
Valg af DGI-repræsentant (2 år) – ulige år
9.
Valg af motions- og veteranrepræsentant (2 år) – ulige år
10.
Valg af næstformand (2 år) – lige år
11.
Valg af sekretær (2 år) – lige år
12.
Valg af ungdomsrepræsentant (2 år) – lige år
13.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
14.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
15.
Eventuelt (Herunder vælges udvalg)
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Nuværende formulering af § 11:
§ 11 Bestyrelse - valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne
beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer, ungdomsrepræsentant,
seniorrepræsentant, DGI-repræsentant og motions- og veteranrepræsentant.
Valg afgøres ved relativt flertal. Genvalg kan finde sted.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Atletikforeningen Fremad

D. 27. februar 2015
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