
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer  

 

1) 

§ 16.    

Bestyrelsens forpligtigelser  

Foreningen tegnes udadtil af formanden, der tillige fører forsæde i bestyrelsesmøderne, som afholdes når 

formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og mindst en gang i kvartalet. Dog kræves underskrifter 

fra hele bestyrelsen på dokumenter i henhold til § 14 a, d.v.s. dokumenter om optagelse af lån, køb eller salg 

af fast ejendom, eller andre tiltag af betydelig økonomiske konsekvenser. 

 

Ændres til: 

§ 16.  

Bestyrelsens forpligtigelser 

Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren i fællesskab. Dog kræves underskrifter fra hele 

bestyrelsen på dokumenter i henhold til § 14 a, d.v.s. dokumenter om optagelse af lån, køb eller salg af fast 

ejendom, eller andre tiltag af betydelig økonomiske konsekvenser.  

Formanden fører forsæde i bestyrelsesmøderne, som afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer 

ønsker det, og mindst en gang i kvartalet. 

 

Begrundelse:  

Vedtægtsændringen skal ses i lyset af at den er i konflikt med $ 17 ”Udtræk af indestående på girokonto og 

bankbøger kan kun foretages af formanden og kassereren i fællesskab.” og har skabt problemer med 

Arbejdernes Landsbank ved kassererskifte. Samme begrundelse for at ændre $17 og gøre administrationen, 

mere tidsvarende, nemmere og mere sikker. 

 

 

2) 

 

§ 17 ”Udtræk af indestående på girokonto og bankbøger kan kun foretages af formanden og kassereren i 

fællesskab 

Ændres til: 

Ved finansielle transaktioner kræves underskrift af såvel formanden som kassereren. Der kan dog oprettes 

særskilt konto med et indestående på maksimalt kr. 10.000, hvor kassereren kan disponere alene. Endvidere 

kan formanden og kassereren også udstyres med debitkort hvortil midler er overført af formanden og 

kassereren i fællesskab. 

 



Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer  

 

3) 

§ 8. Overholdelse af vedtægter og ordensreglement 

c) Bestyrelsen kan idømme bøder for overtrædelse af ordensreglementet.  

d) Klager over sådanne bøder kan af vedkommende medlem forlægges en ordinær generalforsamling, hvis 

afgørelse er endelig. 

 

Ændres til: 

c) Bestyrelsen kan udskrive afgifter for overtrædelse af ordensreglementet.  

d) Klager over sådanne afgifter kan af vedkommende medlem forlægges en ordinær generalforsamling, hvis 

afgørelse er endelig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


