Forslag til vedtægtsændringer 2017 Tisvildeleje Vinterbadere:

Ændring til §2.
Nuværende formulering
§2 Det er foreningens formål at fremme vinterbadning, havbadning samt sundhed og trivsel, socialt samvær og glæde
gennem fælles aktiviteter. Dette skal opnås ved at arbejde for de bedst mulige sauna- og omklædnings faciliteter for
Tisvildeleje Vinterbadere’s medlemmer.
Foreningsåret løber fra 1/7 – 30/6

Foreslås ændret til:
§2 Det er foreningens formål at fremme vinterbadning, havbadning samt sundhed og trivsel, socialt
samvær og glæde gennem fælles aktiviteter. Dette skal opnås ved at arbejde for de bedst mulige sauna- og
omklædnings faciliteter for Tisvildeleje Vinterbadere’s medlemmer.
Foreningsåret løber fra 1/5 – 30/4
(Ændringen ønskes på grund af forholdene omkring afholdelse af generalforsamling og opkrævning af
kontingent.)

Ændring til §5
Nuværende formulering
§5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned, så vidt muligt den første lørdag i
måneden.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel pr. email. Medlemmer, der har betalt
forfaldent kontingent og her været medlem i mindst 30 dage, har stemme- og taleret på generalforsamlingen.
Ud over sin egen stemme kan et medlem afgive stemme for yderligere 2 medlemmer efter skriftlig fuldmagt.

Foreslås ændret til:
§5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned, så vidt muligt på en lørdag.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel pr. email. Medlemmer, der
har betalt forfaldent kontingent og her været medlem i mindst 30 dage, har stemme- og taleret på
generalforsamlingen.
Ud over sin egen stemme kan et medlem afgive stemme for yderligere 2 medlemmer efter skriftlig
fuldmagt.
(Ændringen skyldes ønsket om at generalforsamlingen afslutter foreningsåret, og at
kontingentfastsættelsen dermed også sker inden opkrævning af kommende års kontingent)

Ændring til §7
§7 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består mindst af 5 medlemmer.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der ikke er i restance til foreningen; den pågældende være til stede eller
have afgivet skriftlig erklæring om villigheden til at modtage valg.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 14 dag efter ordinær
generalforsamling.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold.
Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at disponere indenfor
en fastsat beløbsramme, formuleret som kroner pr 30 dage.
Alle bestyrelsesafgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøderne, og deltager uden stemmeret

Foreslås ændret til:
§7 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består mindst af 5 medlemmer.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der ikke er i restance til foreningen; den pågældende være til
stede eller have afgivet skriftlig erklæring om villigheden til at modtage valg.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 14 dag efter ordinær
generalforsamling.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold.
Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at disponere
indenfor en fastsat beløbsramme, formuleret som kroner pr 30 dage.
Alle bestyrelsesafgørelser foregår ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves tilstedeværelse af mindst 3
bestyrelsesmedlemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøderne, og deltager uden stemmeret

