
	  Forslag	  til	  Taaspidserne	  Generalforsamling	  15.februar	  2017	  –	  fra	  bestyrelsen.	  

Under	  punkt	  3:	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag.	  

Vedtægt	  ændring	  §	  5	  

Nu	  værende	  tekst:	  	  §	  5.	  Bestyrelsen.	  

Foreningens	  daglige	  ledelse	  varetages	  af	  bestyrelsen,	  som	  består	  af	  7	  medlemmer.	  Bestyrelsen	  vælges	  på	  den	  årlige	  
generalforsamling.	  Valg	  gælder	  for	  en	  2-‐årig	  periode.	  

I	  ulige	  årstal	  vælges:	  formand,	  sekretær	  samt	  1	  bestyrelsesmedlem.	  

I	  lige	  årstal	  vælges:	  næstformand,	  kasserer	  samt	  2	  bestyrelsesmedlemmer.	  

Hvert	  år	  vælges	  2	  suppleanter	  til	  bestyrelsen	  for	  en	  1-‐årig	  periode.	  

Hvert	  år	  vælges	  en	  revisor	  for	  en	  2-‐årig	  periode	  

Hvert	  år	  vælges	  en	  revisorsuppleant	  for	  en	  1-‐årig	  periode.	  

For	  at	  være	  valgbar	  skal	  den	  pågældende	  kandidat	  være	  fyldt	  18	  år	  og	  været	  medlem	  af	  foreningen	  i	  mindst	  1	  år.	  
Desuden	  må	  kandidaten	  ikke	  være	  med	  i	  bestyrelsen	  i	  en	  anden	  gangforening.	  

Der	  kan	  ikke	  vælges	  2	  personer	  fra	  samme	  husstand	  til	  at	  sidde	  i	  bestyrelsen	  samtidig.	  

Ved	  et	  bestyrelsesmedlems	  udtræden	  i	  valgperioden	  indtræder	  1.	  suppleanten	  i	  bestyrelsen,	  hvorefter	  bestyrelsen	  
konstituerer	  sig	  selv	  for	  den	  resterende	  valgperiode.	  

Bestyrelsen	  kan	  nedsætte	  en	  række	  udvalg	  til	  løsning	  af	  afgrænsede	  opgaver	  og	  udstikke	  retningslinjer	  for	  disse	  
udvalgs	  virke.	  	  Formand	  for	  disse	  udvalg	  er	  et	  bestyrelsesmedlem	  eller	  en	  suppleant	  til	  bestyrelsen.	  Udvalgene	  
refererer	  til	  bestyrelsen.	  

Ny	  tekst:	  §	  5.	  Bestyrelsen.	  

Foreningens	  daglige	  ledelse	  varetages	  af	  bestyrelsen,	  som	  består	  af	  7	  medlemmer.	  Bestyrelsen	  vælges	  på	  den	  årlige	  
generalforsamling.	  Valg	  gælder	  for	  en	  2-‐årig	  periode.	  

I	  ulige	  årstal	  vælges:	  formand	  samt	  2	  bestyrelsesmedlemmer.	  

I	  lige	  årstal	  vælges:	  kasserer	  samt	  3	  bestyrelsesmedlemmer.	  

Bestyrelsen	  udpeger	  blandt	  bestyrelsens	  medlemmer	  næstformand	  og	  sekretær.	  
	  

Hvert	  år	  vælges	  2	  suppleanter	  til	  bestyrelsen	  for	  en	  1-‐årig	  periode.	  

Hvert	  år	  vælges	  en	  revisor	  for	  en	  2-‐årig	  periode.	  

Hvert	  år	  vælges	  en	  revisorsuppleant	  for	  en	  1-‐årig	  periode.	  

For	  at	  være	  valgbar	  skal	  den	  pågældende	  kandidat	  være	  fyldt	  18	  år	  og	  været	  medlem	  af	  foreningen	  i	  mindst	  1	  år.	  
Desuden	  må	  kandidaten	  ikke	  være	  med	  i	  bestyrelsen	  i	  en	  anden	  gangforening.	  

Der	  kan	  ikke	  vælges	  2	  personer	  fra	  samme	  husstand	  til	  at	  sidde	  i	  bestyrelsen	  samtidig.	  

Ved	  et	  bestyrelsesmedlems	  udtræden	  i	  valgperioden	  indtræder	  1.	  suppleanten	  i	  bestyrelsen,	  hvorefter	  bestyrelsen	  
konstituerer	  sig	  selv	  for	  den	  resterende	  valgperiode.	  

Bestyrelsen	  kan	  nedsætte	  en	  række	  udvalg	  til	  løsning	  af	  afgrænsede	  opgaver	  og	  udstikke	  retningslinjer	  for	  disse	  
udvalgs	  virke.	  Formand	  for	  disse	  udvalg	  er	  et	  bestyrelsesmedlem	  eller	  en	  suppleant	  til	  bestyrelsen.	  Udvalgene	  
refererer	  til	  Bestyrelsen.	  


