Forslag til ændringer i vedtægter for Grindsted-Uggerhalne Samråd
(ændringsforslag fra 2011)

1) I øjeblikket kræves der 2 generalforsamlinger, for at vedtægterne kan
ændres. Derfor foreslås pkt. 10) ændret til:
"
10) Ændring af Samrådets vedtægter
Ændring af Samrådets vedtægter kan kun finde sted efter
beslutning på en generalforsamling, hvor:
a. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til
generalforsamlingen.
b. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer for. ”

2) I øjeblikket nævnes intet om tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Derfor foreslås i pkt.
5) følgende ændring:
”
5) Generalforsamling
Øverste myndighed er den ordinære årlige Generalforsamling, på hvilken bestyrelsen vælges.
Formanden er ansvarlig for indkaldelsen, som - senest 14 dage før afholdelsen - sker ved offentlig
avertering og/eller skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.
Ordinær generalforsamling holdes i marts eller april. ”

3) I øjeblikket vælger bestyrelsen en formand ud af sin midte. Dette foreslås ændret til at
formanden vælges direkte på en generalforsamling. Derfor foreslås dagsorden under pkt. 5) ændret
til:
”
Ordinær generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:
a. Valg af ordstyrer og referent
b. Formandens beretning
c. Udvalgenes beretninger
d. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
e. Behandling af indkomne forslag
f. Valg af formand (hvert 2. år)
g. Valg til halvdelen af bestyrelsesposterne og 1 suppleant
h. Valg af revisor
i. Eventuelt.
Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Afstemning på generalforsamlingen sker ved almindelig håndsoprækning. Dog skal der foretages
skriftlig afstemning, hvis et medlem fremsætter ønske herom.
Alle forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og Samrådets
opløsning. ”

4) tilføjelse 3 til 5) :
”
Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde, ikke ved fuldmagt. Enhver stemmeberettiget
har 1 stemme. ”

5) tilføjelse 4 til 5) :
1

"
Stemmeberettiget er folk, som er bosat i området samt folk, som er udpeget til at repræsentere en
forening. ”

6)
”
4) Samrådets struktur
Samrådet består af Bestyrelsen og en række udvalg.
a. Bestyrelsen repræsenterer området udadtil, er kontakt mellem myndigheder
og Samrådets forskellige udvalg, kontakt til Foreningen af Landsbyer i
Aalborg Kommune (LAK), og den står for Samrådets samlede
økonomi.
b. Efter behov kan Bestyrelsen nedsætte udvalg til at tage sig af forskellige
opgaver under
Samrådet.
c. Bestyrelsen skal ved sager, der måtte interessere en / flere foreninger
konferere med den / de
pågældende foreninger. ”

7) Samrådets bestyrelse skal i øjeblikket bestå af mindst 5 personer. Dette er foreslået ændret til 3 :
”
6) Samrådets bestyrelse
Bestyrelsen består af mindst 3 personer; en formand, en kasserer, en sekretær / næstformand, en
kontaktperson til LAK, et eller flere menige bestyrelsesmedlemmer, samt en suppleant.
a. Enhver forening eller institution, som er repræsenteret i Samrådet, har lov
til at have en repræsentant i bestyrelsen, hvis man ønsker det. Bestyrelsen
kan efter behov bestå af flere end 3 medlemmer.
b. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen; hvert andet år er den
ene halvdel af
bestyrelsesmedlemmerne på valg, de øvrige år er den
anden halvdel på valg. Formand og
kasserer bør ikke være på valg samtidig.
c. Bestyrelsens formand skal have fast bopæl i området.
d. Bestyrelsen holder møder efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig,
når
mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Der føres en forhandlingsprotokol,
hvori beslutninger indføres efter hvert møde. ”

8) Der er forslag om at en enkelt af foreningerne kan kræve en ekstraordinær generalforsamling:
”
9) Ekstraordinær generalforsamling
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når en af
foreningerne eller mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom med
motiveret dagsorden.
a. Afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted
inden 6
uger fra bestyrelsen har modtaget anmodning / truffet beslutning herom.
b. Den ekstraordinære generalforsamling skal bekendtgøres ved offentlig
avertering 14 dage inden den afholdes. ”
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