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Forslag 1: Mulighed for at være hovedansvarlig for mere end et arrangement 
 
Stillet af: Bestyrelsen 
 
Dette stykke: 
§3 Arbejdsforhold 
Stk. 8: Arrangørgruppernes arbejdsgang bestemmes af dem selv, der skal dog være en hovedansvarlig, der er 
forbindelsesleddet til bestyrelsen. Hvert personligt medlem kan kun være hovedansvarlig for eet arrangement 
ad gangen. 
 
Ændres til: 
§3 Arbejdsforhold 
Stk. 8: Arrangørgruppernes arbejdsgang bestemmes af dem selv, der skal dog være en hovedansvarlig, der er 
forbindelsesleddet til bestyrelsen. 
 
Fordi: 
Ideen bag reglen er god nok. Både at overbebyrdede arrangører laver dårlige arrangementer, og at vi gerne vil 
have så mange som muligt til at arrangere i foreningen. Men vi mener at reglen er for stram og ufleksibel. 
Det bør være bestyrelsen der bedømmer om en arrangørgruppe kan klare opgaven. Der vi være mange 
tidspunkter hvor det sagtens kan lade sig gøre at et medlem er hovedansvarlig for mere end ét arrangement ad 
gangen. 
Hop til toppen af siden 
 

Forslag 2: Generalforsamling i januar eller februar 
 
Stillet af: Bestyrelsen 
 
Dette stykke: 
§ 8 Generalforsamlinger 
Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar måned. 
 
Ændres til: 
§ 8 Generalforsamlinger 
Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar eller februar måned. 
 
Fordi: 
Vi har tradition for at holde generalforsamling i en weekend, og det kan være svært i januar, hvor der både er en 
weekend med helligdag (for det meste) og en weekend med kampagne. 
Desuden tror vi at en generalforsamlingsindkaldelse, der for det meste skal udsendes i december, let kan gå hen 
og blive glemt i juletravlheden. 
Hop til toppen af siden 
 

Forslag 3: §3 stk 2 
 
Stillet af: Isabella Toksværd Kaaber 
 
Dette stykke: 
Stk. 2: I forbindelse med foreningens arrangementer, hvor der hentes faglig kompetence udefra, honoreres disse 
efter gældende regler. I de tilfælde hvor et medlem af foreningen bistår foreningen med særlig viden f.eks. 
foredrag eller undervisning, kan der af bestyrelsen gives dispensation til, at der udbetales honorar. 
 
Ændres til: 



Forslag til vedtægtsændringer. R/R generalforsamling januar 2008 Side 2 af 5 
Stk. 2: I forbindelse med foreningens arrangementer og daglige drift, hvor der hentes faglig kompetence udefra, 
honoreres disse efter gældende regler. I de tilfælde hvor et medlem af foreningen bistår foreningen med særlig 
viden f.eks. foredrag eller undervisning, kan der af bestyrelsen gives dispensation til, at der udbetales honorar. 
 
Stk. 2B: Såfrem at et bestyrelses medlem skal have et honorar for faglig kompetence skal det godkendes på 
generalforsamlingen. 
 
Fordi: 
Da det kan være til gavn, at foreningen kan hyre et medlem til et stykke arbejde, da folk der brænder for noget, 
ofte laver et bedre stykke arbejde og visse ting tager så stor en mængde tid, at for at få det lavet til tiden og i 
den kvalitet som det ønskes er i foreningens bedste, at kunne hyre folk til det og stk 2b er til for at undgå 
interesse konflikt. 
 

Forslag 4: §5 stk. 4 
 
Stilles af: Isabella Toksværd Kaaber 
 
Dette stykke: 
Stk. 4: Medlemmer som sidder i foreningens bestyrelse behøver ikke betale kontingent. 
 
fjernes og §5 stk 5 - §5 stk 9 rykkes alle et nummer ned f.eks; §5 stk 8 bliver §5 stk 7 
 
Fordi: 
for at alle bestyrelses medlemmer er lige med hensyn til at have betalt, for hvad med en der stiller op skal 
han/hun have pengende tilbage hvis valgt ind, en der afgår skal han/hun betale for resten af året og især da der 
under krav til senarier kræves at: 
Alle betaler samme pris - både arrangører og deltagere. Med den ene undtagelse at medlemmer ved større 
arrangementer bør få rabat (højest ¼ årskontingent). 
Hvorfor skal bestyrelsen side gratis når arrangøre skal betale fuld pris for at deltage til deres egen senarier. 
 

Forslag 5: §5 stk. 8b. (såfremt §5 stk. 4. fjernes bliver det §5 stk. 7b.) 
 
Stilles af: Isabella Toksværd Kaaber 
 
Forslag til tilføjelse: 
Stk. 8b: Omstødningen af en sådan ekskludering, kan kun ske på en generalforsamling, hvor den ekskluderede 
kan tale sin sag og lade et flertal af medlemmerne bestemme hvorvidt ekskluderingen ophæves eller 
opretholdes. 
 
Stk. 8c: Derfor er det bestyrelsens pligt at informere et ekskluderet medlem om først kommende 
generalforsamling efter ekskludering. 
 
Fordi: 
Dette er for at give et ekskluderet medlem en chance for at anke bestyrelsens beslutning. 
 

Forslag 6: §4 stk 1. til og med §4 stk 2 
 
Stilles af: Isebella Toksværd Kaaber 
 
Dette stykke: 
Stk. 1: Foreningens drift varetages af en bestyrelse der vælges på 5 pladser: 
o 2 Voksne - disse skal være fyldt 18 år. 
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o 1 Arrangementsrepræsentant - repræsentant for foreningens faste arrangementer. 
o 1 Junior-repræsentant - må ved regnskabsårets begyndelse ikke være fyldt 16 år. 
o 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 i 
utide træder tilbage, 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 poster der skal være besat i bestyrelsen er som følger: 
o Formand 
o Næstformand 
o Kasserer 
o Sekretær 
o Menigt bestyrelsesmedlem 
Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne ind på posterne i ovennævnte rækkefølge. 
 
Stk. 2: De to Voksne pladser i bestyrelsen bestrides i en 2-årig periode, således at de vælges med et års 
mellemrum. De tre øvrige pladser bestrides for et år ad gangen. 
 
Ændres til: 
Stk. 1: Foreningens drift varetages af en bestyrelse der vælges på 5 pladser: 
o Formand 
o Næstformand 
o Kasserer 
o Sekretær 
o Menigt bestyrelsesmedlem 
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: Formand og Kasser bestrides i en 2-årig periode, således at formandsposten er på valg i lige år og 
kasser posten er på valg i ulige år. De tre øvrige pladser bestrides for et år ad gangen. Formand og kasserer skal 
være fyldt 18 år og være personligt myndig. 
 
Stk. 1c: Hvis der ikke er valgt en Junior-repræsentant ind på enten Næstformand eller Sekretær posten har 
Junior-repræsentanter første ret til posten som Menigt bestyrelsesmedlem hvilket vil sige at hvis der er en under 
16 år der stiller op må kun andre medlemmer der også er under 16 år stille op mod vedkommende til denne post 
som menigt bestyrelsesmedlem. 
 
Stk. 1d: forældre til et medlem i alderen 0-15 kan stille op til posterne Kasser, Sekretær og Menigt 
bestyrelsesmedlem, dog ikke til posten Menigt bestyrelsesmedlem såfrem at §4 stk 1b. bliver aktuel. 
 
Stk. 2: 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 i 
utide træder tilbage, 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. 
 
Såfrem at disse vedtægter bliver ændret kommer alle posterne på valg i år for at få de nye perioder til at stemme 
med posterne. 
 
Fordi: 
Dette foreslag er for at reflekter at de forskellige pladser har vidt forskellige ansvarsområder og derfor også bør 
vælges direkte så man ikke risikere at have 5 stærkt tal blinde folk eller 5 folk hvor ingen ønsker at skrive 
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referat, således at man hvis man ønsker at bidrage med sin erfaring på en bestemt post ikke risikere at nærmest 
blive tvunget til at tage en post med et ansvars område man ikke ønsker eller ikke kan. Forslaget gør også 
Junior-repræsentant til en mulighed og ikke et krav således at bestyrelsen ikke skal mangle en person såfrem et 
ingen under 16 stiller op. samtidig med at den holder fast i at forældre til Junior-medlemmer kan stille op til 2 
af posterne. Så fjerner det også Arrangementsrepræsentanten da der for det første ikke er noget krav i 
vedtægterne om at foreningen har faste arrangementer, for det andet ikke står hvad et arrangement er i 
vedtægterne og sidst men ikke mindst hvorfor skal et arrangement sætte i position til bedre indflydelse en andre 
arrangementer. 
Dette foreslag burde give folk bedre indblik i hvad de præcis går ind til ved at stille op samtidig med at 
pladserne er blevet mere åbne smatidig med at ingen muligheder er blevet fjernet. 
 
 

Forslag 7: §4 stk 1. til og med §4 stk 2 
 
Stilles af: Pierre Husted (og lidt Isabella Toksværd Kaaber) 
 
Dette stykke: 
Stk. 1: Foreningens drift varetages af en bestyrelse der vælges på 5 pladser: 
o 2 Voksne - disse skal være fyldt 18 år. 
o 1 Arrangementsrepræsentant - repræsentant for foreningens faste arrangementer. 
o 1 Junior-repræsentant - må ved regnskabsårets begyndelse ikke være fyldt 16 år. 
o 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 i 
utide træder tilbage, 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 poster der skal være besat i bestyrelsen er som følger: 
o Formand 
o Næstformand 
o Kasserer 
o Sekretær 
o Menigt bestyrelsesmedlem 
Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne ind på posterne i ovennævnte rækkefølge. 
 
Stk. 2: De to Voksne pladser i bestyrelsen bestrides i en 2-årig periode, således at de vælges med et års 
mellemrum. De tre øvrige pladser bestrides for et år ad gangen. 
 
Ændres til: 
Stk. 1: Foreningens drift varetages af en bestyrelse der vælges på 5 pladser: 
o Formand 
o Næstformand 
o Kasserer 
o Sekretær 
o Menigt bestyrelsesmedlem 
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: Formand og Kasserer bestrides i en 2-årig periode, således at formandsposten er på valg i lige år og 
kasserer-posten er på valg i ulige år. De tre øvrige pladser bestrides for et år ad gangen. Formand og Kasserer 
skal være fyldt 18 år og være personligt myndig. 
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Stk. 1c: Hvis der ikke er valgt en Junior-repræsentant ind på enten Næstformand eller Sekretær posten har 
Junior-repræsentanter førsteret til posten som Menigt bestyrelsesmedlem. Dette betyder at hvis der er et 
medlem under 16 år, som stiller op, må kun andre medlemmer under 16 år stille op imod vedkommende til 
denne post. 
 
Stk. 1d: Forældre til et medlem i alderen 0-15 år kan stille op til posterne Kasserer, Sekretær og Menigt 
bestyrelsesmedlem, dog ikke til posten Menigt bestyrelsesmedlem såfremt §4 stk 1c bliver aktuel. 
 
Stk. 2: 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 i 
utide træder tilbage, 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. 
 
 
------------- 
 
Såfremt disse vedtægter bliver ændret kommer alle posterne på valg i år, for at få de nye perioder til at stemme 
med posterne. 
 
Fordi: 
Jeg er enig med Isabella, men synes der var nogle sproglige ting, der skulle være lidt anderledes (og jeg ikke 
lige kunne nå at koordinere ændringerne med hende inden sidste frist). 
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