
 
 

Bilag B - Forslag til vedtægtsændringer vedr. dagsordenens punkt 4.b. 

Nuværende 

§ 1 Navn og hjemsted  

Klubbens navn er ”GF THY OG MORS F.M.B.A.”. Klubben har hjemsted i Thisted kommune. 

Forslag 

§ 1 Navn 

Klubbens navn er GF THY OG MORS F.M.B.A. 

 

Nuværende 

§ 7 Kontingent 

Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et årskontingent, der fastsættes af klubbens 

generalforsamling. 

Forslag 

§ 7 Kontingent 

Til dækning af en del af klubbens udgifter opkræves et kontingent, der fastsættes af klubbens 

generalforsamling. 

 

Nuværende 

§ 9 Ordinær generalforsamling  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april.  

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Forelæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse  

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer  

5. Fastsættelse af klubkontingent  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af 2 suppleanter  



 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant  

8. Eventuelt  

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 

dage før denne. 

Forslag 

§ 9 Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. april. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af klubbens årsregnskab til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

5. a. Fastsættelse af klubkontingent 

     b. Fastsættelse af bestyrelseshonorar 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af 2 suppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 

dage før denne.  

Indkomne forslag vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingen 

samt fremlagt på kontoret. 

 

Nuværende 

§ 12 Valg af bestyrelse 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 3 

medlemmer er på valg i lige år og 2 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. 

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. 



 
 
Til revision af klubbens regnskab vælges på generalforsamlingen endvidere en revisor samt en 

revisorsuppleant. Revisor og suppleant er på valg hvert år. 

Herudover vælges der hvert år 2 bestyrelsessuppleanter. 

Valgbare til bestyrelse og revision er medlemmer af klubben. 

Aldersgrænsen for at sidde i bestyrelsen er 70 år. Bestyrelsesmedlemmet skal udtræde ved første 

generalforsamling efter det fyldte 70. år. 

Forslag 

§ 12 Valg af bestyrelse 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 3 

medlemmer er på valg i lige år og 2 medlem i ulige år. Genvalg kan finde sted. 

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. 

Til revision af klubbens regnskab vælges på generalforsamlingen endvidere en revisor samt en 

revisorsuppleant. Revisor og suppleant er på valg hvert år. 

Herudover vælges der hvert år 2 bestyrelsessuppleanter. 

Valgbare til bestyrelse og revision er medlemmer af klubben. 

Fratræder et bestyrelsesmedlem som klubmedlem, udtræder den pågældende samtidig som medlem af 

klubbens bestyrelse. 

Bestyrelsens honorar fastsættes af klubbens generalforsamling hvert år. 

 


