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§ Placering Oprindelig ordlyd Ny ordlyd Hvorfor? 

Ændring 1 
§ 3c 

Stemmeberettigede til generalforsamlingen er 
medlemmer, der har betalt kontingent senest d. 01. 
marts 

Stemmeberettigelse til generalforsamlingen kræver 
følgende tre betingelser: 
 
1) Man repræsenterer et kollektivt medlemskab 
2) Det kollektive medlemskab laver frivillige socialt 
arbejde – (jf. definition på §18 berettigelse)   
3) Det kollektive fællesskab har betalt kontingent - 
senest 1. marts i det indeværende år. 

Bliver skarpere på 
målgruppen og 
”paraply”- rollen – 
bl.a. af hensyn til 
bevillingsgivere 

Ændring 2 
§6 
Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 6 
medlemmer vælges direkte på generalforsamlingen og 
ét medlem udpeges af frivillige medarbejdere og 
lønnet personale i foreningen. Dertil vælges 2 
suppleanter. 
Valgperioden er således at 4 medlemmer er på valg i 
lige år og 3 medlemmer er på valg i ulige år. 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer der alle vælges 
direkte på generalforsamlingen.  
Valgperioden er således at 3 medlemmer er på valg i 
lige år og 4 medlemmer er på valg i ulige år.  
Dertil vælges 2 suppleanter.  
 

Den aktuel 
kontekst med kun 
to ansatte 
unødvendiggør 
eksisterende punkt. 

Ændring 3 
§6 Bestyrelsen 

For suppleanter gælder at disse nyvælges hvert år. Det 
efterstræbes at skabe en bestyrelsessammensætning 
der bredt repræsenterer foreningslivet samt andre 
brancher med relevante kompetencer og erfaringer. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 
For suppleanter gælder at disse nyvælges hvert år. 
Det efterstræbes at skabe en 
bestyrelsessammensætning der bredt repræsenterer 
foreningslivet samt andre brancher med relevante 
kompetencer og erfaringer 

Tydeliggørelse af 
eksisterende 
praksis 

 
 
(Konsekvens af 
ændring 3) 

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
konstituerer bestyrelsen sig med formand, 
næstformand og kasserer og fastlægger en turnus for 
hvem, der er på valg det enkelte år. 
Bestyrelsen afholder min. 4-6 møder pr. år og 
fastlægger selv sin forretningsorden – dog under 
hensyn til stk. 6b….6e. Formand og næstformand må 
ikke være kommunal repræsentant. 

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 
konstituerer bestyrelsen sig med formand, 
næstformand og kasserer. [sletter sætning]  
Bestyrelsen afholder min. 4-6 møder pr. år og 
fastlægger selv sin forretningsorden – dog under 
hensyn til stk. 6b - 6e. Formand og næstformand må 
ikke være kommunal repræsentant. 

 
 
 
konsekvensændring 

 


