
Forslag til vedtægtsændringer ifm:

Ravnsholt/Reopos Generalforsamling 2014

Lørdag d. 18. januar 2014 kl. 12.00 i Cafeen på KulturKasernen, Holbæk.

Forslag 1a:
Â§1 stk. 1 ændres til: "Foreningens navn er R/R. Dette stammer fra foreningens oprindelige navn; Ravnsholt/Reopos."

Forslag 1b:
Â§1 stk.1 ændres til: "Foreningens navn er Ravnsholt/Reopos. I daglig tale Reopos eller R/R."

Forslag 2a:
Â§3 stk. 7 omdøbes til stk. 6b, osv; stk. 8 omdøbes til stk. 6c, indtil stk. 11 omdøbes til stk. 6g.

Forslag 2b:
Â§3 stk. 8b omdøbes til stk. 9. Efterfølgende numre tilpasses.

Forslag 3:
Â§4 stk. 1e tilføjes: "Er det ikke muligt at udfylde alle 5 poster i bestyrelsen grundet manglende opstilling, kan generalforsamlingen ved flertal vedtage en dispensation, så
bestyrelsen kan bestå af ned til 3 personer (Formand, Næstformand/Sekretær og Kasserer).

Forslag 4:
Â§4 stk. 8 ændres til: "Det juridiske ansvar for hele foreningens virke påligger bestyrelsen."

Forslag 5a:
Â§5 stk. 2 ændres til: "Medlemskontingentet opkræves af kassereren en gang årligt. Kontingentet udgør 250 kr for medlemmer der er fyldt 16 år, og 125 kr for
juniormedlemmer. Kontingentet og dermed medlemsskabet er gyldigt kalenderåret ud. Medlemmer under 10 år har ikke opstillings- eller stemmeret."

I tilfælde af at ovenstående forslag 5 vedtages, stilles følgende til afstemning: Forslag 5i (ikke en vedtægtsændring, blot en engangstilladelse):
Kontingenter betalt mellem 1.1.2014 og generalforsamlingen 18.1.2014, rettes efter de nye regler, således at juniormedlemmer får refunderet "overbetalingen" på 125kr.

Forslag 5b:
Næstidste linie i Â§5 stk. 2 ændres til: "Kontingentet og dermed medlemsskabet er gyldigt fra 1. januar til 31. december det år kontingentet betales."

Forslag 5c:
Sidste linie i Â§5 stk. 2 ændres til: "Medlemmer under 10 år har opstillings- og stemmeret via deres forældre."

Forslag 5d:
Sidste linie i Â§5 stk. 2 ændres til: "Medlemmer under 10 år har ikke opstillings- eller stemmeret, men deres forældre kan stille op og stemme på deres vejne."

Forslag 5e:
Nuværende sidste linie i Â§5 stk. 2 "Medlemmer under 10 år har ikke opstillings- eller stemmeret." -fjernes.

Forslag 6:
Nuværende Â§5 stk. 4 "Medlemmer som sidder i foreningens bestyrelse behøver ikke betale kontingent" -fjernes. Efterfølgende numre tilpasses.

Forslag 7:
Nuværende Â§5 stk. 5 "Medlemsskab kan også opnås ved at betale arrangementskontingent. ..." -fjernes. Efterfølgende numre tilpasses.

Forslag 8a:
Â§7 stk. 2 ændres til: "I det tilfælde foreningen helt opløses, tilfalder midler og materialer andre foreninger eller institutioner der støtter foreningens formål. Fordelingen
besluttes af den afsluttende generalforsamling."

Forslag 8b:
Â§7 stk. 2 ændres til: "I det tilfælde foreningen helt opløses, tilfalder midler og materialer enten Landsforeningen Bifrost eller foreninger og/eller institutioner i Holbæk
Kommune. Fordelingen besluttes af den afsluttende generalforsamling."


