
Nuværende: 

§ 9 Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1) Valg Af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 

5) Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer (i lige år) 

6) Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år) 

7) Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant 

9) Eventuelt 
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§ 11 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal indkalde til 

ekstraordinær generalforsamling, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer 

skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes 

behandlet. 

 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til 

indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære 

generalforsamling. 

 

I tilfælde af forhold der gør, at fysisk fremmøde ikke kan finde sted til generalforsamlingen, kan bestyrelsen 

beslutte, at den ordinære generalforsamling kan afholdes virtuel. 
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