1. Ændringsforslag til Vedtægter for Ballerup
Bridge Club
Bestyrelsen stiller forslag om, at der ikke på generalforsamlingen kan vedtages
justeringer af de indsendte forslag, som medfører væsentlige ændringer i klubbens
økonomi i størrelsesordenen >2000 kr/året.
Denne ændring har ingen indflydelse på forslag, der indsendes 14 dage før
generalforsamlingen afholdes. Her er der ikke nogen begrænsninger i
størrelsesordenen for indsendte forslags økonomiske konsekvenser.
Forslaget skal tilgodese, at bestyrelsen får den nødvendige tid til at indarbejde en
eventuel økonomisk konsekvens i budgettet for det følgende år.
Ændringsforslag er angivet med rød skrift
§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én
gang årligt ultimo april/primo maj med følgende dagsorden:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. kassererens beretning
4. næste års budget inkl. kontingenter og indmeldelsesgebyr
5. indkomne forslag
6. valg til bestyrelse
7. valg af spilleudvalg
8. valg af én suppleant til bestyrelse
9. valg af én suppleant til spilleudvalg
10. valg af to revisorer
11. valg af én revisorsuppleant
12. eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen. Dirigenten må
ikke være medlem af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling skal ved opslag i klublokalet indvarsles senest 4 uger før
afholdelsen. Samtidig med varslingen offentliggøres dagsorden.
Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens
afholdelse.
Indkomne forslag offentliggøres ved opslag i klubben senest 2 uger før generalforsamlingens
afholdelse.
Kun aktive medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret, jvf. § 11.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte,
stemmeberettigede medlemmer.
Undtaget herfra er forslag til ændringer hvis vedtagelse kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte,
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Ikke rettidigt indsendte forslag samt ændringer til rettidigt indsendte forslag, der vil belaste
klubbens økonomi med mere end 2.000 kr. om året kan ikke vedtages.
På klubbens generalforsamling kan der ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt mindst fem medlemmer forlanger det, og altid
ved personvalg mellem flere kandidater.
Der tages referat fra generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af
dirigenten.

