
 

 

 

Forslag til 

vedtægtsændringer 

Generalforsamling 2021 

GF Aalborg F.M.B.A. 

  



2 

Bilag til dagsorden, punkt 4, Forslag fra bestyrelsen  

 

Nuværende 

§ 8 Indkaldelse til generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden 

for generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, der skal behandles. 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker blandt andet via klubbens hjemmeside www.gf-aalborg.dk 

og/eller med direkte advisering til medlemmet f.eks. via MitGF, e-mail, e-Boks eller andre medier. 

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

og for så vidt angår den ordinære generalforsamling tillige den af bestyrelse og forretningsfører 

underskrevne årsrapport med revisionens påtegning. 

 

Forslag 

§ 8 Indkaldelse til generalforsamling 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden 

for generalforsamlingen og en angivelse af de forslag, der skal behandles. 

Indkaldelse til generalforsamlingen sker blandt andet via klubbens hjemmeside www.gf-aalborg.dk 

og/eller med direkte advisering til medlemmet f.eks. via MitGF, e-mail, e-Boks eller andre medier. 

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

og for så vidt angår den ordinære generalforsamling fremlægges tillige den af bestyrelse og 

afdelingschef underskrevne årsrapport med revisionens påtegning på klubbens kontor senest 14 dage 

før afholdelse af generalforsamling. 

 

Motivering 

Da den underskrevne årsrapport med revisionens påtegning ikke foreligger på tidspunktet for 

indkaldelse til generalforsamling, ønskes tidspunktet ændret til senest 14 dage før afholdelse af 

generalforsamling. 

http://www.gf-aalborg.dk/
http://www.gf-aalborg.dk/
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Bilag til dagsorden, punkt 4, Forslag fra bestyrelsen  

 

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 årsrapport til godkendelse 

 4.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

 5.  Fastsættelse af klubkontingent 

 6.  Valg af formand i lige år. Bestyrelsesmedlemmer og suppleant hvert år 

 7.  Valg af revisor 

 8.  Eventuelt 

Ethvert forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal være 

fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest den 15. februar. 

En opdateret dagsorden vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside http://www.gf-aalborg.dk 

senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling. 

 

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 årsrapport til godkendelse 

 4.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

 5.  Fastsættelse af klubkontingent 

 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

 7.  Valg af revisor 

 8.  Eventuelt 

Ethvert forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal være 

fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest den 1. marts. 

En opdateret dagsorden vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside http://www.gf-aalborg.dk 

senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling. 

 

  

http://www.gf-aalborg.dk/
http://www.gf-aalborg.dk/
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Motivering 

Dagsorden ændres som følge af ændring af § 12, Valg af bestyrelse. Derudover ændres dato for, 

hvornår der senest skal være fremsat forslag, som ønskes optaget på dagsordenen fra den 15. 

februar til den 1. marts. Datoen ønskes ændret, da Indkaldelse og dagsorden formentlig først 

udsendes umiddelbart efter den 15. februar. Ved at ændre datoen har alle medlemmer mulighed for 

at kunne nå at fremsætte forslag. 
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Bilag til dagsorden, punkt 4, Forslag fra bestyrelsen  

 

Nuværende 

§ 12 Valg af bestyrelse 

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

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen i lige år.  

2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Genvalg kan finde 

sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.  

Der vælges en bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. 

Valgbare er alle medlemmer af GF Aalborg. Ansatte ved GF Aalborg er ikke valgbare til bestyrelsen. 

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

klubbens bestyrelse. 

Valg foregår ved stemmemajoritet. 

Forslag til valg af formand og bestyrelsesmedlemmer skal være klubben i hænde senest 31. marts. 

 

Forslag 

§ 12 Valg af bestyrelse 

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

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen i lige år.  

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Genvalg kan finde 

sted. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.  

Der vælges en bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. 

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af GF Aalborg. Ansatte ved GF Aalborg er ikke valgbare til 

bestyrelsen. 

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

klubbens bestyrelse. 

Valg foregår ved stemmemajoritet. 

Forslag til valg af formand og bestyrelsesmedlemmer skal være klubben i hænde senest 

31. marts. 

 

Motivering 

Bestyrelsen finder det naturligt, at bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand i stedet for 

at formanden vælges direkte på generalforsamlingen. 

Derudover fjernes ”Valg foregår ved stemmemajoritet”, hvilket anses for at være en selvfølge. 

Ligeledes fjernes ”Forslag til valg af formand og bestyrelsesmedlemmer skal være klubben i hænde 

senest 31. marts”, da alle medlemmer har ret til at stille op til valg til bestyrelsen. 
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Bilag til dagsorden, punkt 4, Forslag fra bestyrelsen  

 

Nuværende 

§ 16 Revision 

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

generalforsamlingsvalgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor er på valg hvert år. 

 

Forslag  

§ 16 Revision 

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

generalforsamlingsvalgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor er på valg hvert år. 

 

Motivering 

Bestyrelsen anser det ikke for at være nødvendigt, at der skal udføres revision af klubbens regnskaber, 

men at det vil være tilstrækkeligt med en assistance fra revisor. Der er ej heller noget krav fra GF 

Forsikring A/S’s side om, at der skal udføres revision på klubbens regnskaber. 

 


