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Forslag til vedtægtsændringer

§ 5 Indskud

Nuværende formulering: 
Medlemmer, der optaget før 1/5 2020 betaler et 
indskud på 100 kr. pr. forsikret bil. 

Udtræder et medlem af klubben inden 1/1 2021, 
tilbagebetales indskud efter anmodning.

Har det udtrådte medlem ikke inden 3 år efter dato-
en for medlemskabets ophør anmodet om tilbage-
betaling af indskud, tilfalder det klubben.

Opkrævning af medlemsindskud bortfalder med 
virkning fra 1/5/2020.

Medlemmer, der har betalt indskud og med policer 
i kraft 1/1 2021, vil få tilbagebetalt indskud fra 
klubben. 

Ændres til: 

§ 5 slettes. Begrundelse: Udtrådte medlemmers 
tilgodehavende bortfalder ikke, selv om bestem-
melsen fjernes. 

§ 6 Hæftelse 

Nuværende formulering:
Medlemmerne hæfter ikke personligt, men alene 
med deres indskud for klubbens forpligtelser. 

Ændres til:

Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens 
forpligtelser. 

§ 9 Ordinær generalforsamling 

Nuværende formulering: 

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 af en suppleant

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i 
hænde senest den 15. marts. En opdateret dagsor-
den vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside 
senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling. 

Ændres til:

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 af en suppleant

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i 
hænde senest den 15. marts. Modtages der forslag 
efter indkaldelsen er sendt ud, men stadig indenfor 
den førnævnte frist, vil en opdateret dagsorden 
blive offentliggjort på klubbens hjemmeside senest 
7 dage før afholdelse af generalforsamling. 

Læs mere…



Forslag til vedtægtsændringer

Tilføjelse af ny paragraf: 

§ Digital generalforsamling

Bestyrelsen kan beslutte, at der afholdes en helt 
eller delvis digital generalforsamling. 

Beslutningen om en helt digital generalforsamling 
kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsam-
ling ikke kan afholdes som følge af force majeure, 
herunder ved myndighedspåbud. 

Beslutningen om en delvis digital generalforsam-
ling kan træffes såfremt bestyrelsen finder det hen-
sigtsmæssigt. 

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de 
digitale systemer og medier, der skal anvendes I 
forbindelse med afholdelse af en helt eller delvis 
digital generalforsamling. Bestyrelsen skal sikre, at 
generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, 
herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om 
generalforsamlingens afvikling iagttages. Det 
anvendte system skal være indrettet på en sådan 
måde, at der sikres betryggende deltagelse og 
afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret 
til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer 
bekendt med, at der afholdes en helt eller delvis 
digital generalforsamling I forbindelse med 
indkaldelse til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer 
om, hvordan digitale systemer skal anvendes I 
forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens 
medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de 
tilmelder sig den digitale generalforsamling, og 
hvordan de kan finde oplysninger om fremgangs-
måden ved generalforsamlingen. 

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne 
fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, 
således der undgås uvedkommendes deltagelse. 
Systemet skal ligeledes sikre muligheden for 
hemmelig afstemning. 
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