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Nuværende: 

§10 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt (…)   

                             

(…) Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt flertal, se dog § 7. Står 

stemmerne lige, tages punktet af dagsordenen og kan genoptages, hvis nogen 

ønsker dette. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 5 

bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. 

                                                                                                         

(…) 

 

Ændres til: 

§10 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt (…)   

                             

(…) Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt flertal, se dog § 7. Står 

stemmerne lige, tages punktet af dagsordenen og kan genoptages, hvis nogen 

ønsker dette. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. 

                                                                                                         

(…) 

 

Motivation: 

Det skal være muligt for bestyrelsen at træffe beslutninger, selvom alle ikke er til 

stede. Almindelig praksis er at 2/3 af bestyrelsesmedlemmer skal være til stede 

hvilket svarer til 3 personer i en bestyrelse bestående af 5 personer. 

 

 

 

Nuværende: 

§10 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt (…)   

                             

(…) Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, 

og et beslutningsreferat underskrives på førstkommende 

bestyrelsesmøde.                  



                                                                                                         

(…) 

 

Ændres til: 

§10 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt (…)   

                             

(…) Sekretæren fører protokol overforhandlingerne ved bestyrelsesmøderne 

og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. 

Ved møder med enkeltpersoner efter offentlige myndigheder m.m. 

underskrives protokollen ved førstkommende bestyrelsesmøde.      

                                                                                                              

(…) 

 

Motivation: 

Referatet skal afspejle mødet, den dag det blev holdt og teknologien gør det muligt at 

underskrive referat samme dag. På næste møde kan man komme med tilføjelser, hvis 

man har ændret mening mm.. 

 

 

 

Nuværende: 

§10 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt (…)   

                             

(…) Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, 

og et beslutningsreferat underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde.              

                                                                                                             

(…) 

 

Tilføjes: 

§10 Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt (…)   

                             

(…) Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, 

og et beslutningsreferat underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde.    

Alle beslutningsreferater skal synliggøres for medlemmerne f.eks. via 

nyhedsbrev eller publicering på foreningens hjemmeside senest 14 

dage efter afholdelse af mødet.    

                                                                                                          

(…) 



 

Motivation: 

Der skal være åbenhed overfor medlemmerne angående bestyrelsens arbejde. 

 

 

 

Nuværende: 

§12 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og (…)   

                             

(…) Medlemmer af SYK over 18 år har stemmeret og er valgbare til 

bestyrelsen, såfremt de har været medlem af klubben siden 15. januar.

                                                                                                          

(…) 

 

Ændres til: 

§12 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og (…)   

                             

(…) Medlemmer af SYK over 18 år har stemmeret og er valgbare til 

bestyrelsen, såfremt de har betalt kontingent og været medlem af 

klubben i mindst 1 måned.                                                                                                          

                                                                                                                                 

(…) 

 

Motivation: 

Kontingent skal være betalt og man skal have været medlem i mindst 1 måned før 

man har stemmeret, for at sikre at kun engagerede medlemmer kan stemme. Ved 

afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er der således ikke tvivl om, hvem der 

har stemmeret.  

 

 

 

Nuværende: 

§12 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og (…)   

                             

(…) Medlemmer af SYK over 18 år har stemmeret og er valgbare til 

bestyrelsen, såfremt de har været medlem af klubben siden 15. januar. 



                                                                                                         

(…) 

 

Ændres til: 

§12 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og (…)   

                             

(…) Medlemmer af SYK over 15 år, har stemmeret, men er først 

valgbare til bestyrelsen når de er fyldt 18 år, ...                                                                                                         

                                                                                                                                 

(…) 

Motivation: 

Juniormedlemmer over 15 år bør have mulighed for at stemme og dermed have 

indflydelse på klubbens drift og bestyrelsens sammensætning. Andre klubber har givet 

16-17 årige stemmeret. 

 

 

 

Indsendt af Merete Louise Rasmussen. 

 

 


