Bilag 1 – Forslag til vedtægtsændringer

Nuværende tekst
Intet

Forslag til ny tekst
Ny 4.3
Bestyrelsen kan udnævne et æresmedlem pr.
bestyrelsesår, hvis der er flertal herfor i
bestyrelsen. Æresmedlem udnævnes på den
ordinære generalforsamling.

Begrundelse
Af vedtægternes nuværende pkt. 8.5 fremgår
det, at æresmedlemmer har stemmeret ved
generalforsamlingen. Det fremgår dog ingen
steder, hvordan æresmedlem udpeges.

5.3
Der fastsættes et særskilt kontingent for
seniorer og for ungdomsspillere. Kontingentet
opkræves helårsvis forud.
Bestyrelsesmedlemmer samt de, der
repræsenterer Vojens Ishockey Klub i
Sønderjysk Elitesport A/S bestyrelse samt
Sportsrådet under denne er kontingentfrie.

Tilrettet 5.3
Der fastsættes et særskilt kontingent for
seniorer og for ungdomsspillere. Kontingentet
opkræves helårsvis forud.
Bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer, samt
de, der repræsenterer Vojens Ishockey Klub i
Sønderjysk Elitesport A/S bestyrelse samt
Sportsrådet under denne er kontingentfrie.

Tilpasning til nuværende praksis, hvor
æresmedlemmer er kontingentfrie.

9.1
Dagsordenen for den ordinære
generalforsamling skal mindst omfatte følgende
punkter:

Tilrettet 9.1
Dagsordenen for den ordinære
generalforsamling skal mindst omfatte følgende
punkter:

Tilpasning til virkeligheden.
Nuværende suppleanter er valgt med forskudt
år til bestyrelsen.
De fremgår af både 12.6 og af 15.1 at valg er for
en to årig periode.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse samt budget for det kommende
år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
6. Valg af formand ulige år.
7. Valg af kasserer lige år.
8. Valg af den øvrige bestyrelse med 2

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget samt kontingent for
det kommende år til godkendelse.
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
6. Valg af formand ulige år.
7. Valg af kasserer lige år.
8. Valg af den øvrige bestyrelse med 2

medlemmer i ulige år og
3 medlemmer i lige år.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

10.2
Generalforsamlingens beslutninger vedtages
ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog punkterne
15 og 16.

medlemmer i ulige år og
3 medlemmer i lige år.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - 1 i lige
og 1 ulige år
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant i
lige år.
11. Eventuelt.
Tilrettet 10.2
Generalforsamlingens beslutninger vedtages
ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog punkterne
16 og 17.

13.6
Foreningen tegnes af formanden og et
bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske
dispositioner, herunder optagelse af lån,
kræves dog underskrift af såvel formanden som
kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom eller løsøre,
tegnes foreningen af formanden,
næstformanden og kassereren i forening.

13.6
Foreningen tegnes af formanden og et
bestyrelsesmedlem.

15.1
På den ordinære generalforsamling vælges for 2
år ad gangen to revisorer og en
revisorsuppleant, jfr. § 6

Tilrettet 15.1
På den ordinære generalforsamling vælges for 2
år ad gangen to revisorer og en
revisorsuppleant, jfr. § 9

Tilpasning til korrekt henvisning.

Tilpasning i forhold til vores online-banking for
at kunne benytte den billige udgave.

Daglige økonomiske dispositioner i pengeinstitut,
Online Banking, herunder betalinger, overførsler,
kontanthævning og kontantindbetaling kan alene
udføres af foreningens kasserer. Et
bestyrelsesmedlem ud over kasserer har
kiggeadgang til online banking.

I alle sager, der angår optagelse af lån,
investering i værdipapirer, køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom eller løsøre,
tegnes foreningen af formanden,
næstformanden og kassereren i forening.
Tilpasning, da der er forkert henvisning i
nuværende vedtægter.

