4. Ændringsforslag til Vedtægter for Ballerup
Bridge Club
På grund af restriktionerne i forbindelse med Covid19-pandemien har det vist sig
umuligt at overholde klubbens vedtægter. Fx er der nu gået 2½ år siden sidste
generalforsamling. Heldigvis accepterede den siddende bestyrelse at fortsætte
arbejdet med at lede klubben.
For i fremtiden at give bestyrelsen mulighed for at afholde generalforsamling på trods
af lignende restriktioner, stiller jeg nedenstående forslag.
Venlig hilsen Astrid Tind
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 afvikles så vidt muligt fysisk.
Der kan dog gives mulighed for delvis digital afvikling af generalforsamlingen, hvis særlige
hensyn taler herfor. Bestyrelsen skal i så fald sikre, at generalforsamlingen kan afvikles på
betryggende vis, herunder således at fysiske/digitale alle deltagere gives lige adgang til at ytre
sig samt deltage i fortrolige afstemninger.
Hvis en fysisk generalforsamling ikke er mulig som følge myndighedskrav eller lignende
ekstraordinære omstændigheder, kan bestyrelsen efter dennes rimelige skøn beslutte, at
generalforsamlingen afholdes helt elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Bestyrelsen
skal da sikre, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, herunder således at alle
deltagere gives adgang til at ytre sig og deltage i fortrolige afstemninger.
Bestyrelsen kan alternativt beslutte, at den foreslåede dirigent og referent samt
bestyrelsesmedlemmerne sidder fysisk sammen, hvis det vurderes at være fornødent for en
forsvarlig afvikling af generalforsamlingen.

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. Såfremt klubben på dette
tidspunkt ikke kan samles i klublokalet, er det tilstrækkeligt at annoncere på hjemmesiden og
via mail til klubbens medlemmer.
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. Såfremt der klubben på dette tidspunkt ikke kan samles i klublokalet, er det
tilstrækkeligt at annoncere på hjemmesiden og via mail til klubbens medlemmer.
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.
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.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt:
•
•

bestyrelsen finder det påkrævet, eller
mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har fremsat ønske
herom overfor bestyrelsen med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

I det sidste tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest én måned efter at
ønsket herom er fremsat.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på bestyrelsens foranledning.
Indkaldelsen meddeles i klublokalet samt på hjemmesiden eller fremsendes udenfor
spillesæsonen pr. mail til medlemmernes registrerede mailadresse eller, i mangel heraf, pr. brev.
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og skal angive sted og tidspunkt for den
ekstraordinære generalforsamlings afholdelse tillige med dagsorden samt eventuelle forslag.
Ved afstemninger gælder samme regler som på ordinære generalforsamlinger, jvf. § 7.

