
Forslag til vedtægtsændringer

Ændringerne er markeret med Kursiv skrift.

Forslag 1 - Sproglig rettelse - fremsat af Pierre Husted

Baggrund
Da foreningen gik fra at være udelukkende middelalder og liverollespil til den nuværende form er der blevet efterladt en lille sproglig fejl i vedtægterne.

Nuværende § 8 - Økonomi, Stk. 8
Det er bestyrelsens pligt at tilgodese begge interessegrupper vedrørende økonomien.

Ny § 8 - Økonomi, Stk. 8
Det er bestyrelsens pligt at tilgodese alle foreningens interessegrupper vedrørende økonomien.

--------------------------------------------------------------------------------

Forslag 2 - To muligheder ved bestyrelsesmedlemmers udtræden - fremsat af Pierre Husted

Man skal være opmærksom på at der også ændres ved stk 6 i forslag 2b.

Baggrund
Der er blevet rettet i hvad der sker når et bestyrelsesmedlem træder ud. Men den gamle tekst står der stadig, så stk 6 skal præciseres til at omhandle formand og kasserer (hvis
den skulle gælde alle bestyrelsesmedlemmer, så villle der næsten ingen grund være til at have suppleanter).

Nuværende § 3 - Bestyrelsen, 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 bestyrelses-medlem 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.

Nuværende § 3 - Bestyrelsen, Stk. 6
Såfremt et medlem af bestyrelsen i utide træder tilbage indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor der er valg til den ledige post, for resten af den nominerede tid.

Ny § 3 - Bestyrelsen, Stk. 6
Såfremt formand eller kasserer i utide træder tilbage indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor der er valg til den ledige post, for resten af den nominerede tid.

--------------------------------------------------------------------------------

Forslag 2b - Bestyrelsen - fremsat af Milan Falsing

Man skal være opmærksom på at der også ændres ved stk 6 i forslag 2.

Baggrund
Da Pierre trådte tilbage var der (efter min bedste overbevisning) kun en meget kort tidsfrist til at indsende forslag, og tage stilling til hvorvidt man ønskede at deltage. For, for
fremtiden, at undgå at man pludselig står i en situation hvor man gerne vil komme, men ikke kan pga. arbejde eller lign, bør 30 dage være en rimelig frist.

Nuværende § 3 - Bestyrelsen, Stk. 6
Såfremt et medlem af bestyrelsen i utide træder tilbage indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor der er valg til den ledige post, for resten af den nominerede tid.

Ny § 3 - Bestyrelsen, Stk. 6
Såfremt formand eller kasserer i utide træder tilbage, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, med 30 dages varsel, hvor der er valg til den ledige post for resten af
den nominerede tid.

--------------------------------------------------------------------------------

Forslag 3 - Rest af gammel beslutning ligger stadig i vedtægterne - fremsat af Pierre Husted

Baggrund
Da det i 2000 blev indført at der skulle være revisorer, blev der indføjet en lille tekst om at der også skulle ske bagud. Den tekst er ikke længere nødvendig.

Nuværende § 3 - Bestyrelsen, Stk. 9
Ved hver ordinær generalforsamling vælges desuden, udenfor bestyrelsen, 2 revisorer. Disse skal gennem året skal efterse foreningens regnskab og ved næste
generalforsamling godkende foreningens årsregnskab.
(Ved generalforsamlingen 2000 vælges desuden 2 revisorer, som skal gennemgå og senere godkende årsregnskabet 1999/2000)

Ny § 3 - Bestyrelsen, Stk. 9
Ved hver ordinær generalforsamling vælges desuden, udenfor bestyrelsen, 2 revisorer. Disse skal gennem året skal efterse foreningens regnskab og ved næste
generalforsamling godkende foreningens årsregnskab.

--------------------------------------------------------------------------------

Forslag 4 - Manglende punkt på dagsordenen - fremsat af Pierre Husted

Baggrund
Det er sket at man har glemt at vælge revisorer. Derfor bør punktet indføjes i standard-dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Nuværende § 10 - Generalforsamlinger, Stk. 2
Den siddende bestyrelse indkalder til generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel, og heri angives dagsorden der minimum skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Formandsberetningen.
4. Regnskabet fremlægges.
5. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Evt.

Formandsberetningen, årets regnskab og forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på foreningens webside. Hvis det er muligt, så udsendes de sammen med indkaldelsen.

Ny § 10 - Generalforsamlinger, Stk. 2



Den siddende bestyrelse indkalder til generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel, og heri angives dagsorden der minimum skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Formandsberetningen.
4. Regnskabet fremlægges.
5. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Evt.

Formandsberetningen, årets regnskab og forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på foreningens webside. Hvis det er muligt, så udsendes de sammen med indkaldelsen.

--------------------------------------------------------------------------------

Forslag 5 - Nyt punkt på dagsordenen - fremsat af Pierre Husted

Baggrund
LLR har ændret på sin struktur, så medlemsforeningerne nu får mere indflydelse. Det får de ved at sende delegerede til LLRs generalforsamling.
For at sikre at flest mulige får mulighed for at være delegerede for R/R, bør generalforsamlingen vælge de delegerede.

Den røde tekst er den tekst der indsættes i paragrafen hvis forslag 4 vedtages. Hvis forslag 4 ikke vedtages, så tilføjes den tekst selvfølgelig ikke og numrene tilrettes.

Nuværende § 10 - Generalforsamlinger, Stk. 2
Den siddende bestyrelse indkalder til generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel, og heri angives dagsorden der minimum skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Formandsberetningen.
4. Regnskabet fremlægges.
5. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Evt.

Formandsberetningen, årets regnskab og forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på foreningens webside. Hvis det er muligt, så udsendes de sammen med indkaldelsen.

Ny § 10 - Generalforsamlinger, Stk. 2
Den siddende bestyrelse indkalder til generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel, og heri angives dagsorden der minimum skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Formandsberetningen.
4. Regnskabet fremlægges.
5. Evt. vedtægtsændringer herunder evt. kontingentændringer.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.
8. Valg af delegerede til LLRs generalforsamling.
9. Evt.

Formandsberetningen, årets regnskab og forslag til vedtægtsændringer offentliggøres på foreningens webside. Hvis det er muligt, så udsendes de sammen med indkaldelsen.

--------------------------------------------------------------------------------

Forslag 6 - Ved manglende kontingentindbetaling
- 6a og 6b fremsat af Pierre Husted (med hjælp fra debatten)
- 6c fremsat af Milan Falsing

Der har tidligere været debat omkring hvad der skulle ske når folk ikke betalte kontingent. Derfor disse to forslag.

Forslagene skal der stemmes om samlet. Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme, som kan sættes på enten forslag 6a, 6b, 6c eller ingen af dem (altså at beholde
det nuværende).

Baggrund
Vi har i bestyrelsen et stykke tid snakket om at vi gerne ville have klare regler for hvor langt vi strækker os når folk ikke betaler kontingent.

Desuden ville jeg gerne have at de folk der betaler for sent, og derved bruger ekstra af kassererens tid, betaler ekstra.

Den tid de har brugt ekstra, mener jeg ikke de skal slippe for at betale for ved at melde sig ud, og melde sig ind igen senere. De har brugt ekstra af kassererens tid, og skal
derfor betale.

Derfor har jeg skrevet et lille forslag til vedtægtsændring (faktisk en tilføjelse da §4, stk 9 ikke eksisterer i forvejen).

Den nuværende § 4 kan ses under menupunktet Vedtægter.
Synes ikke jeg ville sætte den hele ind her, da den fylder en del, og ikke er så vigtig for formuleringen af det nye stykke.

Forslag 6a - af Pierre Husted

Ny tilføjet § 4 - Medlemskab, Stk. 9
Betales kontingent ikke rettidigt, udsendes en rykker. Rykkere kan sendes pr. brev eller mail. Ved udsendelse af rykkere opkræves et rykkergebyr på 25 kr.

Betales ikke ved 2. rykker betragtes medlemskabet som ophørt.

Ophører medlemskabet p.g.a. manglende kontingentbetaling, vil man ikke kunne deltage i foreningens arrangementer før rykkergebyrerne er betalt.

Ved senere genindmeldelse skal alle udestående rykkergebyrer betales.

Forslag 6b - af Pierre Husted

http://www.r-r.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2524


Ny tilføjet §4 - Medlemskab, Stk. 9
Betales kontingentet ikke rettidigt, betragtes medlemskabet som ophørt. Ophøret meddeles per brev.

Forslag 6c - af Milan Falsing
Baggrund
For at kassererens arbejde skal blive lettet, bør vi gøre det på en anden måde. Jeg mener ikke at gebyrer, og andre inkassolignende foretagender hører foreningen til, så det bør
vi undgå.

Ny tilføjet §4 - Medlemskab, Stk. 9
Betales kontingentet ikke rettidigt udsendes en påmindelse. Såfremt man ikke svarer på påmindelsen, enten ved betaling af kontingent, skriftligt eller pr. tlf, senest 14 dage
senere, betragtes man som udmeldt.

--------------------------------------------------------------------------------

Forslag 7 - Bestyrelsen - fremsat af Milan Falsing

Baggrund
At Astrid og Jørgen sidder i bestyrelsen samtidigt er i princippet ikke tilladt. Derfor skal det laves om, og på sidste GF blev det besluttet at det skulle ske snarest muligt. Dvs.
nu. Jeg råder også andre til at komme med foreslag til hvordan det kan løses.

Nuværende § 3 - Bestyrelsen, 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.

Ny § 3 - Bestyrelsen, Stk. 1c
De 2 voksne i bestyrelsen kan eventuelt være medlemmers forældre. Såfremt to medlemmer af samme husstand opstiller til bestyrelsen, kan de kun vælges ind såfremt de
øvrige medlemmer af bestyrelsen er indforstået med det, og med formandens godkendelse.


