Bilag 2

Forslag til generalforsamling den 28. april 2015 fremsættes af bestyrelsen.
Forslag 1 (vedtages med 2/3 flertal):
Ændring af Skelgårdens lov §10:
Fra
” Bestyrelsen: Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer: formand,
næstformand, kasserer, sekretær, turneringsleder, bestyrelsesrepræsentant og
ungdomsrepræsentant.
Kandidater til bestyrelsen foreslås på den ordinære generalforsamling og vælges derefter
ved afstemning blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Skriftlig afstemning kan forlanges.
Valgene gælder for en periode af 2 år.
I ulige år vælges: Formanden, sekretæren, turneringslederen og ungdomsrepræsentanter.
Desuden vælges en suppleant.
I lige år vælges: Næstformanden, kassereren og bestyrelsesrepræsentanten.
Kun medlemmer, der er tilstede på generalforsamlingen, eller som har givet skriftligt
tilsagn, er valgbare til bestyrelsen.
Formanden repræsenterer klubben ved givne lejligheder. Han/hun indkalder og leder
bestyrelsesmøderne, der skal indvarsles med 8 dages varsel.
Formanden skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøder, når mindst 2 medlemmer af
bestyrelsen skriftlig udtrykker ønske herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af denne er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens stemme afgørende.
Formanden er berettiget til at handle i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så
tilfælde forelægge det på førstkommende bestyrelsesmøde.”
Til
” Bestyrelsen: Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer: formand,
kasserer og 5 bestyrelsesrepræsentanter.
Kandidater til bestyrelsen foreslås på den ordinære generalforsamling og vælges derefter
ved afstemning blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Skriftlig afstemning kan forlanges.
Valgene gælder for en periode af 2 år.
I ulige år vælges: Formanden og 2 bestyrelsesrepræsentanter.
I lige år vælges: Kassereren og 3 bestyrelsesrepræsentanter.
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen en næstformand
blandt de 5 bestyrelsesrepræsentanter.
Der vælges en suppleant hvert år.
Kun medlemmer, der er tilstede på generalforsamlingen, eller som har givet skriftligt
tilsagn, er valgbare til bestyrelsen.
Formanden repræsenterer klubben ved givne lejligheder. Han/hun indkalder og leder
bestyrelsesmøderne, der skal indvarsles med 8 dages varsel.
Formanden skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøder, når mindst 2 medlemmer af
bestyrelsen skriftlig udtrykker ønske herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af denne er tilstede.
I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens stemme afgørende.
Formanden er berettiget til at handle i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så
tilfælde forelægge det på førstkommende bestyrelsesmøde.”
Begrundelse:
På de møder, bestyrelsen og nogle af klubbens medlemmer har afholdt de sidste
måneder, har ovennævnte været et ønske fra de medlemmer, som gerne vil indtræde i
bestyrelsen. De ønsker, at der vælges en formand og en kasserer på generalforsamlingen.
De øvrige vælges som bestyrelsesmedlemmer og på første bestyrelsesmøde, konstitueres
en næstformand.

