Ændringsforslag til vedtægter for Frederikssund Skakklub ved Generalforsamlingen 27/8-09
I de sidste mange år er punkterne ”Valg af turneringsleder” og ”Valg af materielforvalter” på
generalforsamlingen blevet overladt til bestyrelsen. Derfor foreslår bestyrelsen at disse to punkter
udgår af generalforsamlingens dagsorden. Desuden har valget af bestyrelsessuppleant ikke haft
nogen praktisk betydning i nyere tid. Der foreslås at valg af bestyrelsessuppleant udgår, og at
bestyrelsen i stedet supplerer sig selv indtil et nyt valg til bestyrelsen kan finde sted.
§2.6:
På den ordinære generalforsamling foretages
valg af bestyrelsen. Bestyrelsen skal bestå af
Formand, Kasserer og 2-3 menige
Bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.
Formanden og Kassereren må ikke være på
valg samtidig. Alle menige
bestyrelsesmedlemmer må ikke være på valg i
samme år.

Ændres til:
På den ordinære generalforsamling foretages
valg af bestyrelsen. Bestyrelsen skal bestå af
Formand, Kasserer og 2-3 menige
Bestyrelsesmedlemmer. Formanden og
Kassereren må ikke være på valg samtidig.
Alle menige bestyrelsesmedlemmer må ikke
være på valg i samme år.
På valg:

På valg:
Formanden i ulige år.
Kassereren i lige år.
1-2 Bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
1 Bestyrelsesmedlem i lige år.
Suppleant hvert år.

Formanden i ulige år.
Kassereren i lige år.
1-2 Bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
1 Bestyrelsesmedlem i lige år.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger
selv sekretær.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger
selv sekretær. I tilfælde af frafald supplerer
bestyrelsen sig selv indtil valg kan finde sted
på en generalforsamling.

§2.7:
På generalforsamlingen skal følgende
dagsorden afholdes:

Ændres til:
På generalforsamlingen skal følgende
dagsorden afholdes:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse + suppleant
7. Valg af revisor + suppleant
8. Valg af turneringsleder
9. Valg af materielforvalter
10. Bestemmelse af spilledag og tid
11. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
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Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor + suppleant
Bestemmelse af spilledag og tid
Eventuelt

