
Kære	  Årsmødedeltagere	  

Der	  er	  indkommet	  fire	  forslag	  til	  Årsmøde.	  Alle	  fire	  angår	  vedtægter.	  Det	  er	  tre	  ændringsforslag	  og	  et	  
beslutningsforslag.	  Forslagene	  er	  stillet	  af	  Thor	  Clasen	  Jonasen	  på	  baggrund	  af	  drøftelser	  i	  bestyrelsen	  og	  i	  
vedtægtslaboratoriet.	  

Mvh.	  Bestyrelsen	  

Beslutningsforslag:	  
”Årsmødet	  beslutter,	  at	  bestyrelsen	  umiddelbart	  efter	  årsmødet	  nedsætter	  en	  åben	  arbejdsgruppe,	  som	  
gennem	  4-‐6	  møder	  i	  løbet	  af	  året	  skal	  arbejde	  henimod	  at	  årsmødet	  2016	  forelægges	  et	  opdateret	  sæt	  
vedtægter,	  der	  omfatter	  organisationen	  og	  dens	  arbejdsform.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  arbejdsgruppen	  har	  en	  åben	  
proces,	  hvor	  alle	  interesserede	  har	  mulighed	  for	  at	  blive	  inddraget.”	  

	   	  



Ændringsforslag	  til	  vedtægterne:	  

Ændringsforslag	  nr.	  1	  (et	  ændringsforslag	  og	  tre	  konsekvensændringer):	  
1) §	  7	  stk.	  1	  ændres	  fra:	  

i. Storkredsen	  ledes	  af	  en	  storkredsbestyrelse	  bestående	  af	  7	  personer	  
b. til	  

i. Storkredsen	  ledes	  af	  en	  storkredsbestyrelse	  bestående	  af	  9	  personer	  

Begrundelse:	  Bestyrelsen	  vil	  gerne	  have	  være	  flere	  for	  bedre	  at	  kunne	  løfte	  de	  opgaver,	  der	  følger	  med	  den	  
store	  medlemstilgang	  og	  deraf	  følgende	  (om)strukturering	  af	  vores	  organisation.	  

2) Konsekvensændringer:	  
a. §10	  stk.	  3,	  punkt	  6	  fra	  

1. a)	  7	  personer	  til	  storkredsbestyrelse,	  samt	  minimum	  2	  suppleanter,	  som	  
rangeres	  efter	  stemmeantal	  

ii. til	  
1. a)	  9	  personer	  til	  storkredsbestyrelse,	  samt	  minimum	  3	  suppleanter,	  som	  

rangeres	  efter	  stemmeantal	  

Begrundelse:	  Princippet	  for	  antal	  af	  suppleanter	  har	  været	  1/3.	  Dette	  tal	  bør	  derfor	  justeres.	  

b. §7	  stk.	  6	  fra:	  
1. Storkredsbestyrelsen	  er	  beslutningsdygtig,	  når	  minimum	  4	  personer	  er	  til	  

stede,	  fysisk,	  digitalt	  (online)	  eller	  ved	  fuldmagt,	  inklusiv	  enten	  forperson	  
eller	  næstforperson	  

ii. til	  
1. Storkredsbestyrelsen	  er	  beslutningsdygtig,	  når	  minimum	  5	  personer	  er	  til	  

stede,	  fysisk,	  digitalt	  (online)	  eller	  ved	  fuldmagt,	  inklusiv	  enten	  forperson	  
eller	  næstforperson	  

c. §12	  stk.	  1:	  
1. Storkredsen	  tegnes	  af	  forpersonen	  og	  minimum	  et	  medlem	  af	  

storkredsbestyrelsen	  eller	  fire	  bestyrelsesmedlemmer	  
ii. til	  

1. Storkredsen	  tegnes	  af	  forpersonen	  og	  minimum	  et	  medlem	  af	  
storkredsbestyrelsen	  eller	  5	  bestyrelsesmedlemmer	  

Begrundelse:	  Princippet	  i	  vedtægterne	  er,	  at	  der	  skal	  være	  flere	  end	  ½delen	  af	  bestyrelsen	  tilstede	  for	  at	  dels	  
være	  beslutningsdygtige,	  dels	  at	  tegne	  bestyrelsen	  uden	  forperson.	  Hvis	  vi	  forøger	  antallet	  af	  
bestyrelsesmedlemmer,	  bør	  tallene	  for	  beslutningsdygtighed	  og	  tegning	  justeres	  derefter	  

	   	  



Ændringsforslag	  nr.	  2	  (et	  ændringsforslag	  og	  et	  konsekvensændringsforslag)	  
1. Tilføjes:	  

a. nyt	  §14:	  Dispensation.	  	  
iii. Stk.	  1:	  Der	  kan	  dispenseres	  fra	  disse	  vedtægter	  såfremt	  9/10	  dele	  at	  et	  lovligt	  

indkaldt	  årsmøde	  stemmer	  herfor.	  	  
iv. Stk.	  2.	  Så	  fremt	  HB	  efterfølgende	  underkender	  de	  under	  dispensationen	  vedtagne	  

forslag,	  falder	  disse	  og	  et	  ekstraordinært	  årsmøde	  skal	  indkaldes.	  

Begrundelse:	  For	  at	  kunne	  vedtage	  ændringsforslag	  nr.	  1	  således	  at	  det	  kan	  have	  virkning	  fra	  dette	  
årsmøde,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  årsmødet	  vedtager	  en	  dispensation	  fra	  sine	  vedtægter.	  Det	  kan	  årsmødet	  
altid	  gøre	  jfr.	  §10	  stk.	  1	  ”Storkredsens	  øverste	  myndighed	  er	  årsmødet”.	  Årsmødet	  står	  altså	  over	  
vedtægterne.	  Når	  der	  ikke	  er	  skrevet	  noget	  specifikt	  i	  vedtægterne	  om	  dispensation	  fra	  samme,	  siger	  man	  
almindeligvis,	  at	  det	  kræver	  samme	  flertal	  som	  at	  ændre	  dem,	  altså	  2/3	  jfr.	  §13	  stk	  2	  ”Ændringer	  i	  
nærværende	  vedtægter	  kan	  ske	  på	  et	  årsmøde	  med	  2/3deles	  stemmeflertal”.	  Hvis	  man	  vedtager	  forslaget	  
kræver	  det	  derfor	  et	  stærkere	  stemmeflertal	  for	  at	  kunne	  dispensere	  fra	  sine	  vedtægter.	  Et	  sådan	  forslag	  
skal	  have	  9/10	  deles	  flertal,	  for	  at	  blive	  vedtaget	  og	  ændret,	  jfr.	  Konsekvensændringsforslaget.	  

2. Konsekvensændring:	  
a. §13	  stk.	  2	  tilføjes	  efter	  ”Stemmeflertal”:	  

i. ”undtaget	  §14,	  som	  det	  kræver	  9/10deles	  flertal	  at	  ændre.”	  

Ændringsforslag	  nr.	  3	  (et	  ændringsforslag	  og	  ingen	  konsekvensændringer)	  
1. Ændring	  af:	  

a. §	  11	  Ekstraordinært	  Årsmøde	  
Stk.	  1.	  Ekstraordinært	  årsmøde	  indkaldes,	  såfremt	  storkredsbestyrelsen	  eller	  flertallet	  af	  
lokalforeningerne	  beslutter	  det.	  
Stk.	  2.Indkaldelsen	  skal	  ske	  med	  minimum	  4	  ugers	  varsel.	  Bestyrelsen	  indkalder	  senest	  4	  
uger	  efter	  at	  have	  modtaget	  begæring	  herom,	  eller	  senest	  4	  uger	  efter	  beslutningen	  er	  
truffet	  i	  bestyrelsen	  med	  angivelse	  af	  dagsorden.	  Bestyrelsen	  kan	  i	  tilfælde	  af	  uventet	  
folketingsvalg	  indkalde	  med	  kortere	  varsel.	  

2. til:	  
a. §	  11	  Ekstraordinært	  Årsmøde	  

Stk.	  1.	  Ekstraordinært	  årsmøde	  skal	  indkaldes,	  såfremt	  storkredsbestyrelsen,	  flertallet	  af	  
lokalforeningerne	  eller	  1/10	  af	  eller	  50	  medlemmer*	  ytrer	  ønske	  herom.	  
Stk.	  2.Indkaldelsen	  skal	  ske	  med	  minimum	  2**	  ugers	  varsel.	  Bestyrelsen	  indkalder	  senest	  
1**	  uge	  efter	  at	  have	  modtaget	  begæring	  herom,	  eller	  senest	  1**	  uge	  efter	  beslutningen	  er	  
truffet	  i	  bestyrelsen.	  Indkaldelsen	  sker***	  med	  angivelse	  af	  dagsorden.	  Bestyrelsen	  kan	  i	  
tilfælde	  af	  uventet	  folketingsvalg	  indkalde	  med	  kortere	  varsel.	  

Begrundelser:	  

*	  Det	  er	  en	  god	  idé,	  at	  et	  antal	  af	  medlemmerne	  har	  mulighed	  for	  at	  afsætte	  bestyrelsen.	  
**	  Som	  formuleringen	  ligger	  nu,	  kan	  der	  gå	  op	  til	  8	  uger	  fra	  en	  begæring	  om	  et	  ekstraordinært	  årsmøde	  
foreligger	  til	  årsmødet	  afholdes.	  Det	  er	  for	  lang	  tid,	  hvis	  man	  gerne	  vil	  have	  afsat	  en	  bestyrelse.	  
***	  sproglig	  rettelse.	  Bør	  være	  ukontroversiel	  


