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Forslag til vedtægtsændring. 
 

Dette forslag er udarbejdet som opfølgning på det der er anført i referatet fra sidste års 

generalforsamlings pkt. m. Eventuelt, at: ”Vi skal fastholde det gode i foreningen, men at evt. 

kandidater til bestyrelsen bør kunne kendes i forvejen, så måske skal der ændres lidt i vedtægterne. 

Den nye formand kvitterede for dette, og lovede at bestyrelsen vil se på forslaget”.  

 

Forslaget blev fremlagt og behandlet på den ordinære generalforsamling i Harndrup den 5. maj 

2022. Forslaget blev vedtaget med den tilføjelse at tidsfristen på 7 dage skulle ændres til 14 dage. 

 

Bestyrelsen har på den baggrund udarbejdet et revideret forslag til ændring af vedtægternes § 4.  

Ændringer er synliggjort med kursiv tekst samt gul markering.  

 

Forslag.  

§ 4  

Generalforsamlingen  

Generalforsamlingen er forbundets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes 

hvert år i 2. kvartal, hovedsagelig i maj måned, med mindst 1 måneds skriftligt varsel fra 

bestyrelsen.  

I indkaldelsen til generalforsamlingen skal dagsordenen anføres.  

Forslag, (herunder også indstillinger af opstillingsparate kandidater til bestyrelsesvalget), som 

ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 3 uger inden 

generalforsamlingen, og herefter af formanden foranlediget udsendt til samtlige medlemmer senest 

14 dage før generalforsamlingen.  

Der afholdes skriftlig afstemning, såfremt begæring fremsættes af blot én af de fremmødte. Alle 

spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvor ikke andet er udtrykkeligt vedtaget. Der kan 

ikke stemmes ved fuldmagt. A- og B-medlemmer har stemmeret.  

 

For ændringer gælder vedtægtens:  

§ 13  

Vedtægtsændringer  

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling og kun såfremt mindst 

halvdelen af medlemmerne er til stede og 2/3 af disse stemmer herfor. Såfremt en vedtægtsændring 

ikke kan vedtages på grund af for ringe fremmøde, vil vedtægtsændringen kunne vedtages på en 

ekstraordinær generalforsamling med 2/3 majoritet uanset antal fremmødte medlemmer.  

Den ekstraordinære generalforsamling skal i så tilfælde indkaldes med mindst 14 dages varsel.  

 

Sagsforløb.  

Da mindst halvdelen af vores medlemmer ikke var til stede ved den ordinære generalforsamling, 

skal forslaget til vedtægtsændringen også behandles på både en ekstraordinær generalforsamling.  

 

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt ifm. Danske Beredskabers årsmøde, der 

finder sted ved Odense Congress Center den 24. og 25. august 2022.  

Den ekstraordinære generalforsamling vil kun have et punkt, omhandlende vedtægtsændringen. 
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