
Forslag 1 - ny bestyrelse
Bilag til indkaldelse til generalforsamling 24. januar 2004

Dette samlede forslag til ændringer i foreningens vedtægter stilles som eet samlet forslag. Der skal således kun stemmes om det een gang - og ikke om hver enkelt ændring.

Ændret struktur og Ny bestyrelse

Den nuværende struktur bærer præg af at foreningen er ung. Alle de mange opgaver er koncentreret på de få ildsjæle, som hidtil har båret foreningen. Problemet med ildsjæle
er desværre at de med tiden brænder ud.

Derfor er vi nået frem til at foreningens struktur skal ændres, for med den nuværende struktur vil foreningen sandsynligvis ikke kunne bestå når de sidste af stifterne ikke
længere har tid til bestyrelsesarbejdet.

Ændret struktur

Som det er nu er bestyrelsesarbejdet en blanding af kreative og administrative opgaver. Det kræver at der i bestyrelsen er to forskellige slags folk, som er gode til de
forskellige slags opgaver. Samtidig betyder det at der hele tiden er folk, som ikke nødvendigvis er så gode til opgaverne.

Derfor mener vi at det er vigtigt at få fjernet det kreative arbejde fra bestyrelsen og lade den koncentrere sig om de administrative opgaver. Det kreative arbejde skal så
udføres af arrangørgrupper, som svarer direkte til bestyrelsen.

Ved at fordele opgaverne mellem bestyrelsen og arrangørgrupper vil vi kunne sikre at folk får præcis den slags opgaver de er bedst til at løse (og synes er sjovest).

Når bestyrelsesarbejdet primært er administrativt er det heller ikke længere nødvendigt at alle bestyrelsesmedlemmerne er aktive rollespillere. Derfor åbner det op for at
forældre kan komme i bestyrelsen og derved aflaste de aktive medlemmer.

Den nye bestyrelse

Det vi foreslår er at bestyrelsen ændres fra de nuværende 5-8 medlemmer til præcis 5 medlemmer. De 5 medlemmer skal være:

- 2 Voksne - disse skal være fyldt 18 år.
- 1 Arrangementsrep. - repræsentant for foreningens faste arrangementer.
- 1 Junior-rep. - må ved regnskabsårets begyndelse ikke være fyldt 16 år.
- 1 Senior-rep. - skal ved regnskabsårets begyndelse være fyldt 16 år.

De 2 Voksne i bestyrelsen kan eventuelt være medlemmers forældre.
For at der ikke skal være nogen tvivl om at de 5 bestyrelsesmedlemmer er selvstændige vil vi ikke have at en forælder sidder i bestyrelsen samtidig vedkommendes barn -
med mindre at barnet er fyldt 18 år (og derved myndig).

Desuden vælges der 2 suppleanter, som kan træde ind hvis et bestyrelsesmedlem træder ud.

For at lokke forældre ind i bestyrelsesarbejdet vil vi samtidig indføre at bestyrelsesmedlemmer ikke behøver at betale kontingent. Men hvis de deltager i foreningens
aktiviteter vil vi selvfølgelig opfordre til at de gør det alligevel.

Tankerne bag den nye bestyrelse

Vi har gjort os en del tanker om hvordan den nye bestyrelse skal organiseres. I det resultat vi er nået frem til har vi bl.a. taget højde for følgende.

Ved at have 2 Voksne, som skal være fyldt 18 år sikrer vi at formand og kasserer posterne altid kan udfyldes. Men formand eller kasserer kan lige så godt være
senior-repræsentanten eller arrangementsrepræsentanten.

For at sikre at al viden om foreningens drift ikke forsvinder samtidigt, sidder de to voksne i 2 år forskudt af hinanden.

Da det allerede vil være en stor mundfuld for et medlem at træde ind i bestyrelsen vil de tre øvrige pladser kun være for et år ad gangen. Der er dog ikke noget i vejen for at
man kan sidde mange perioder efter hinanden.

Ved at have mindst 3 aktive medlemmer og højest 2 forældre i bestyrelsen sikrer vi at fokus er på foreningens aktiviteter, og at bestyrelsen har fingeren på pulsen.

Vedtægtsændringerne

For at ændre foreningens struktur så grundlæggende vil det være nødvendigt med en masse vedtægtsændringer. Disse ændringer har været fremlagt på forældreaftenen d. 5.
september og er løbende blevet debatteret i foreningens debat-forum.

Ændringer og tilføjelser er fremhævet med kursiv skrift.

Nuværende § 3 - Bestyrelsen, stk 1, 2 & 3:
§ 3 - Bestyrelsen
Stk. 1: Foreningens drift varetages af en bestyrelse der består af min. 5 og max. 8 medlemmer. De poster der skal være besat i bestyrelsen er som følger: Formand,
Næstformand, Kasserer, Sekretær og PR-ansvarlig. Der kan derudover suppleres med op til 3 bestyrelsesmedlemmer. Se § 5-7 for arbejdsgangen i bestyrelsen.

Stk. 2: Pladserne i bestyrelsen bestrides i en 2-årig periode således at formand, sekretær og 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges samtidig, og næstformand, kasserer og
PR-ansvarlig samt evt. 1 bestyrelsesmedlem vælges samtidig med et års mellemrum. Dette gøres for at få en kontinuerlig forretningsgang i bestyrelsen.

Stk. 3: Alle medlemmer af foreningen kan stille op til valg til bestyrelsesposterne, med undtagelse af formandsposten og kassererposten hvor kandidaterne skal være fyldt 18
år.

Ny § 3 - Bestyrelsen, stk 1, 1b (ny), 1c (ny), 1d (ny), 2 & 3:
§ 3 - Bestyrelsen
Stk. 1: Foreningens drift varetages af en bestyrelse der vælges på 5 pladser:
- 2 Voksne - disse skal være fyldt 18 år.
- 1 Arrangementsrepræsentant - repræsentant for foreningens faste arrangementer.
- 1 Junior-repræsentant - må ved regnskabsårets begyndelse ikke være fyldt 16 år.
- 1 Senior-repræsentant - skal ved regnskabsårets begyndelse være fyldt 16 år.
Valget til pladserne i bestyrelsen foregår en ad gangen i ovennævnte rækkefølge - således er det muligt for det enkelte medlem at stille op til flere pladser, men kun at blive
valgt til en.



Stk. 1b: Som suppleanter til bestyrelsen vælges 2 personer. Den første der vælges skal være fyldt 18 år, den anden behøver ikke at være fyldt 18 år. Suppleanterne er
sideordnede, og i tilfælde af at et bestyrelsesmedlem træder ud, vælger den tilbageværende bestyrelse hvem af dem der træder ind på den ledige plads.
Suppleanterne bør deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret til disse.

Stk. 1c: De 2 Voksne i bestyrelsen kan eventuelt være medlemmers forældre. Dog kan en forælder ikke sidde i bestyrelsen samtidig vedkommendes barn, hvis barnet ikke er
fyldt 18 år og personligt myndig.

Stk. 1d: De poster der skal være besat i bestyrelsen er som følger: Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
Formand og kasserer skal være fyldt 18 år og være personligt myndig.

Stk. 2: Pladserne i bestyrelsen bestrides af de 2 Voksne i en 2-årig periode, således at de vælges med et års mellemrum. De tre øvrige pladser bestrides for et år ad gangen.

Stk. 3: Alle medlemmer af foreningen kan stille op til valg til bestyrelsen. Til de to Voksne pladser kan medlemmers forældre desuden stille op.

Nuværende § 4 - Medlemskab, stk 3b:

Stk. 3: Som personligt medlem af foreningen opnår man mulighed for at opstille til bestyrelsen samt stemmeret på generalforsamlingen.
Personlige medlemmer af foreningen kan indtræde i bestyrelsens udvalg eller i arrangementskomiteer.
Medlemmerne orienteres om foreningens arrangementer via et nyhedsbrev. Desuden opnås der rabat på visse af foreningens arrangementer.

Ny § 4 - Medlemskab, stk 3 & 3b (ny):

Stk. 3: Som personligt medlem af foreningen opnår man mulighed for at opstille til bestyrelsen samt stemmeret på generalforsamlingen.
Personlige medlemmer af foreningen kan indtræde i bestyrelsens udvalg eller i arrangementskomiteer. Desuden kan forældre til medlemmer indtræde på visse pladser i
bestyrelsen.
Desuden opnås der rabat på visse af foreningens arrangementer.

Stk. 3b: Medlemmer som sidder i foreningens bestyrelse behøver ikke betale kontingent.

Nuværende § 5 - Arbejdsgangen i Bestyrelsen, stk 5:

Stk. 5: Det påligger bestyrelsen at informere medlemmerne om bestyrelsesarbejdet samt foreningens arrangementer.

Ny § 5 - Arbejdsgangen i Bestyrelsen, stk 5 & 5b (ny):

Stk. 5: Det påligger bestyrelsen at informere medlemmerne om bestyrelsesarbejdet.

Stk. 5b: Det påligger arrangementskomitéerne at informere medlemmerne og deres arrangementer.

Nuværende § 6, stk 1:
§ 6
Stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift af foreningen, samt for at afholde arrangementer efter foreningens formålsparagraf.

Ny § 6 - Opgaver i bestyrelsen, stk 1:
§ 6 - Opgaver i bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift af foreningen, samt for at hjælpe arrangementskomitéerne med at lave arrangementer efter foreningens formålsparagraf.

Nuværende § 7, stk 1 & 3:
§ 7
Stk. 1: Der kan i forbindelse med arrangementer nedsættes komitéer der varetager selve planlægningen og afholdelsen af arrangementerne.

Stk. 3: Komitéernes arbejdsgang bestemmes af komitéerne selv, der skal dog være en hovedansvarlig, der er forbindelsesleddet til bestyrelsen. Hvis der under komitéens
arbejdsområde er et selvstændigt budget skal der ligeledes være en økonomisk ansvarlig, der er forbindelsesled til bestyrelsen.

Ny § 7 - Arrangementskomitéer, stk 1, 3 & 3b (ny):
§ 7 - Arrangementskomitéer
Stk. 1: Der nedsættes i forbindelse med arrangementer komitéer (også kaldet arrangørgrupper) der varetager selve planlægningen og afholdelsen af arrangementerne.

Stk. 3: Komitéernes arbejdsgang bestemmes af komitéerne selv, der skal dog være en hovedansvarlig, der er forbindelsesleddet til bestyrelsen. Hvert personligt medlem kan
kun være hovedansvarlig for eet arrangement ad gangen.

Stk. 3b: Hvis der under komitéens arbejdsområde er et selvstændigt budget skal der ligeledes være en økonomisk ansvarlig, der er forbindelsesled til bestyrelsen.

Nuværende § 8 - Økonomi, stk 4 & 5:

Stk. 4: Medlemskontingentet skal dække udgifter der er direkte knyttet til medlemmerne f.eks. nyhedsbreve.

Stk. 5: For større arrangementer laves der selvstændige budgetter der indgår i foreningens årsregnskab.

Ny § 8 - Økonomi, stk 4 & 5:

Stk. 4: Medlemskontingentet skal som udgangspunkt dække udgifter der er direkte knyttet til medlemmerne.

Stk. 5: For større arrangementer laves der selvstændige budgetter der indgår i foreningens årsregnskab. Et hvert arrangement bør, i sit budget, sigte efter at give overskud.


