Ændring af Vedtægter. (Kræver 2/3 af de fremmødte stemmer ja hertil)

A) Flere steder i vedtægterne er der anført, at vi benytter e-boks. Det har vist sig ikke at være muligt,
så vi benytter i stedet for e-mail.
Derfor erstattes ordet "e-boks" af ordet "e-mail" i §8 stk. 2 og §11 stk. 5 og i §16 stk. 1
B) Nogle af paragrafferne der omhandler bestyrelsen og valg til bestyrelsen er modstridende eller
uklare. Intentionen er, at bestyrelsesmedlemmer der er valgt på en ordinær generalforsamling,
konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Vi ønsker at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet ved at den ene halvdel af bestyrelsen er på
valg i lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år.
Der medfører nedenstående ændringer i §9 og i §12 Stk. 2

§ 9 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1)

Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2)

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)

Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4)

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5)

Behandling af rettidig indkomne forslag

6)

Valg til bestyrelsen (se også §12)
•
•

Den ene halvdel af bestyrelsen er på valg i lige år
Den anden halvdel er på valg i ulige år.

7)

Valg af revisor og revisorsuppleant

8)

Eventuelt. Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning.

§ 12 Klimalaugets bestyrelse
Stk. 1.

Bestyrelsen består af mindst 4 højest 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen
blandt Klimalaugets medlemmer (eller medlemmets repræsentant). Bestyrelsen konstituerer
sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. For at sikre en
kontinuitet i bestyrelsesarbejdet afpasses valgperioderne dog således, at halvdelen af
bestyrelsen er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år. For at opnå dette kan det
være nødvendigt at enkelte bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for en 1-årig periode.

Den konstituerede formand en er altid på valg i lige år, og den konstituerede næstformand
og den konstituerede kasserer er altid på valg i ulige år.

