Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring 2022

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Forslag 1:
Vedtægternes § 6, stk. 4 ændres
fra
“Et familiemedlemskab forudsætter et alm. betalende kontingent. Et
familiemedlemskab dækker en hel familie med samme bopæl. For et
familiemedlemskab betales halvt kontingent. Familiemedlemskabet giver én stemme
til én person fra det fyldte 18. år til den ordinære generalforsamling”.
til
“Et familiemedlemskab dækker en hel familie med samme bopæl. Kontingentets
størrelse er halvanden gang det almindelig kontingent. Familiemedlemskabet giver
én stemme til hver af husstandens registrerede medlemmer over 18 år til den
ordinære generalforsamling”
Begrundelse
Den eksisterende formulering er uklar og misvisende.
Det er ikke korrekt, at “For et familiemedlemsskab betales halvt kontingent”. Praksis er, at
der betales halvandet kontingent.
Og “Familiemedlemskabet giver én stemme til én person fra det fyldte 18. år til den ordinære
generalforsamling” synes at sige, at der kun er én person i husstanden, der kan stemme.
Intentionen har været, at alle voksne i husstanden kan stemme, og det har også været
praksis.

Forslag 2:
Den eksisterende § 7 ændres
fra:
“§ 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og
forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.”
til:
“§ 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som varetager klubbens interesser og
forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK”
Afledt heraf ændres § 8 stk 2 fra:
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“Stk. 2. I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til
bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.”
til:
“Stk. 2. I ulige år vælges der 4 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 3 medlemmer til
bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.”
Begrundelse:
Vi ønsker at udvide bestyrelsen fra 5 medlemmer til 7 medlemmer for at gøre den mindre
sårbar i tilfælde af at bestyrelsesmedlemmer ser sig nødsaget til at træde ud.
Samtidig vil det gøre de personlige kompetencer, som bestyrelsen rummer, bredere.
Selv om ikke alle pladser kan besættes i første omgang, er det vores ønske at det skal blive
muligt senest ved næstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen, 12. april 2022

