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Bestyrelsen indstiller følgende ændringsforslag til vedtægtsændring. 
 
Nuværende 
 

§9 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Randers. 

Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til 
hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. 

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen 
underrettet om enhver adresseforandring. Dagsordenen, der fastsættes af 
bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. 

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar samme år. 
Sager, der ikke er optaget i dagsordenen, og ikke er offentliggjort skriftligt ved 
indkaldelsen til generalforsamling, kan ikke sættes under afstemning. På hver 
ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor. 
4. Rettidigt indkomne forslag. 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelsesmedlem(er) samt 1 suppleant 2 år ad gangen lige år samt 1 
suppleant 2 år ad gangen ulige år 
7. Valg af revisor. 
8. Gennemgang af ordensreglement 
9. Eventuelt. 

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. 

Ændres til: 
 

§9 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Randers. 

Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til 
hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse. 
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Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen 
underrettet om enhver adresseforandring. Dagsordenen, der fastsættes af 
bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen. 

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar samme år. 
Sager, der ikke er optaget i dagsordenen, og ikke er offentliggjort skriftligt ved 
indkaldelsen til generalforsamling, kan ikke sættes under afstemning. På hver 
ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor. 
4. Rettidigt indkomne forslag. 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelsesmedlem(er) samt 1 suppleant 2 år ad gangen lige år samt 1 
suppleant 2 år ad gangen ulige år 
7. Valg af revisor for en 2-årige periode  Ændrings forslag 
8. Gennemgang af ordensreglement 
9. Eventuelt. 

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. 

Bestyrelsen ønsker mulighed for at kunne indgå længere kontrakt med ekstern 
revisor end 1 år. Bestyrelsen indstiller punkt til vedtagelse.  
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