Forslag til behandling
Skeifas generalforsamling 28. februar 2018

Forslag 1 – fra Helle Dolleris
Forslag om at der bliver lavet flere etablerede folde, ved siden af de andre i Davinde

Forslag 2 – fra bestyrelsen
Ændring af § 12 i vedtægterne, Tegningsret

Bestyrelsen foreslår, at § 12 ændres, så den afspejler den virkelighed, der gennem mere end 40 år har
været praksis ved administration af klubben.
Forslag fremsættes efter af juristerne i vores bank har gjort os opmærksomme på, at denne og tidligere
bestyrelses praksis i forhold til udbetalinger og overførsler er i strid med vedtægterne.
I praksis har det altid været kassereren alene, der har foretaget udbetalinger og overførsler.
Bestyrelsen har derfor i sensommeren givet fuldmagt til at kasserer til at administrere bankkontoen,
klubbens betalingskort og til at foretage udbetalinger og overførsler. Ellers skulle alt ændres, så både
formand og kasserer skulle godkende udbetalinger mv.
Nuværende tekst i § 12
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald
indtræder næstformanden.
Forslag til ny tekst i § 12
Foreningen tegnes af formand og kasserer, når der skal indgåelse af kontakter, aftaler eller skiftes
pengeinstitut mv. Ved en af disses forfald indtræder næstformanden.
Foreningen tegnes af kasseren i forhold til ind-og udbetalinger, oprettelse af eventuelle underkonti i
klubbens bank samt til at administrere klubbens betalingskort eller andre betalingsordninger.

Forslag 3 - fra bestyrelsen
Ændring af § 10 i vedtægterne, Bestyrelsens opgaver og virke

Bestyrelsen foreslår ændringen, da § 12 foreslås ændret og da referater ikke håndteres som tidligere.
Hvis ændring af § 12 ikke vedtages bortfalder den sidste ændring i forslaget, men bestyrelsen fastholder
forslaget om ændring af teksten vedrørende referat fra bestyrelsesmøder.
Nuværende tekst i § 10
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær/referent.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder årligt, eller
hvis formanden finder det nødvendigt eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af alle deltagende
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller
den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Kun fremmødte har stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Forslag til ny tekst i § 10
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær/referent.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder årligt, eller
hvis formanden finder det nødvendigt eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. Referatet offentliggøres på foreningens
hjemmeside. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan godkende referatets indhold skal det konkret fremgå af
referat fra det efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt
stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Kun fremmødte har stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid forlange kontoudskrift fra kassereren. Ved eventuel mistanke om
misbrug kan et flertal ved et bestyrelsesmøde beslutte, at kan formand og næstformand kan kontaktet
foreningens bank for at spærre for adgang for kassereren. Et sådant bestyrelsesmøde kan indkaldes med
kortere frist end de 8 dage.

