
 
 

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

Nuværende 

§ 1. Navn og hjemsted 

Klubbens navn er DTU Forsikringsklub F.M.B.A. (Danmarks Tekniske Skoler og Universiteter). Klubbens 

hjemsted er den på enhver tid værende formands adresse. 

Forslag 

§ 1. Navn 

Klubbens navn er DTU Forsikringsklub F.M.B.A. (Danmarks Tekniske Skoler og Universiteter). 

 

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 

§8. Indkaldelse til generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Alle generalforsamlinger indkaldes på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. 

Generalforsamlingen kan også indkaldes via e-Boks. 

Forslag 

§8. Indkaldelse til generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Alle generalforsamlinger indkaldes på klubbens hjemmeside og/eller med direkte advisering til medlemmet 

f.eks. via MitGF, e-mail, e-boks eller andre medier med mindst 14 dages varsel. 



 
 
Samtidig med indkaldelsen fremlægges på klubbens hjemmeside de fuldstændige forslag, der skal 

behandles, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige det af bestyrelsen godkendte 

årsregnskab. 

 

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 en suppleant 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8. . Eventuelt. 

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

senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. 

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. Fastsættelse af klubkontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og af en suppleant 

7. Valg af intern revisor og intern revisorsuppleant. 



 
 
8. Eventuelt.  

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

senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Nuværende 

§12 Valg af bestyrelse 

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

Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, kasserer og evt. øvrige bestyrelsesmedlemmer er på 

valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med evt. næstformand og sekretær. Desuden vælges hvert år en 

bestyrelsessuppleant. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben. 

Forslag 

§12. Valg af bestyrelse 

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

Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, kasserer og evt. øvrige bestyrelsesmedlemmer er på 

valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med evt. næstformand og sekretær. Desuden vælges hvert år en 

bestyrelsessuppleant. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af klubben. Fratræder 

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

bestyrelse. 

 

Nuværende 

§16 Revision 

Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af en 

generalforsamlingsvalgt revisor. 

Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år. 

Forslag 

§16. Revision 

Klubbens regnskaber føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af en 

generalforsamlingsvalgt intern revisor.  

Intern revisor og intern revisorsuppleant er på valg hvert år. 


