Forslag til vægtægtsændringer.
Til generalforsamling i Flimmer onsdag den 28. marts 2012.
Forslaget tilstillet bestyrelsen v/formanden, den 14. marts 2012.

Forslagsstiller:
Orla Dam Larsen
Stenløkke 28.

Indeholder i alt 2 sider.
I Vedtægter for Flimmer som senest ændret den 25. marts 2009 foretages
følgende ændringer:
Nr. 1
Nuværende formulering.
§ 7,
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af marts måned og indkaldes
med 21 dages varsel, på Flimmers hjemmeside, samt på Flimmers infokanal både TV og tekst-TV. Samtidig
med indkaldelsen placeres også det reviderede regnskab og forslag til budget til medlemmerne samme
steder.

Ny formulering:
§ 7,
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af marts
måned og indkaldes skriftligt med 21 dages varsel. Indkaldelse via e-mail anses for
lovlig indkaldelse. Straks indkaldelse er udsendt placeres den på Flimmers
hjemmeside og på Flimmers infokanal på TV. Samtidig med indkaldelsen placeres på
hjemmesiden også det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.
Nr. 2
Nuværende formulering.
§ 9,
Stk. 5.Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eventuelt dennes stedfortræder, eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen
finder det påkrævet. Referater af bestyrelsesmøder udsendes som mail til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter og
godkendes pr. mail indenfor 14 dage. Efter referatets godkendelse gøres dette i redigeret form tilgængeligt på foreningens
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website.

Ny formulering:
§9
Stk. 5. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eventuelt dennes stedfortræder,
eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet.

Bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsens møder med ret til at udtale
sig, men uden stemmeret.
Referater af bestyrelsesmøder udsendes som mail til bestyrelsesmedlemmer og
bestyrelsessuppleanter og godkendes pr. mail indenfor 14 dage. Efter referatets
godkendelse gøres dette i redigeret form tilgængeligt på foreningens website.
Nr. 3
Nuværende formulering.

Stk. 6. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at antage en regnskabskyndig, lønnet kasserer,
der ikke skal være medlem af foreningen, til at forestå foreningens regnskabsførelse.

Ny formulering:
Stk. 6. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at antage en regnskabskyndig, lønnet kasserer,
der ikke må være medlem af foreningen, til at forestå foreningens regnskabsførelse.

Nr. 4.
Ny formulering:
§ 10,
Stk. 3. (nuværende stk. 4 bliver stk. 3, hvorefter stk. 4 udgår) I øvrigt ingen tekstændringer.
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