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Inpersonas ordinære generalforsamling, 18. marts 2018 (referat) 

Dagsorden: 

1) - Valg af dirigent. 

2) - Valg af referent og evt. stemmetæller. 

3) - Årsberetning fra bestyrelsen og godkendelse heraf. 

4) - Fremlæggelse af driftsregnskab, budget og kontingent og godkendelse heraf. 

5) - Indkomne forslag.  

6) – Valg af: 

 a) 5 bestyrelsesmedlemmer. 

 b) Op til 2 bestyrelsessuppleanter. 

 c) Revisor. 

7) – Eventuelt. 

 

Generalforsamlingen åbnes officielt klokken: 12:14.  

Tilstede er otte stemmeberettigede medlemmer. 

 

1):  

Esben Klindt indstilles af bestyrelsen som dirigent. 

Esben Klindt er valgt som dirigent. 

 

2):  

Frederik Bækkelund indstilles af bestyrelsen som referent. 

Frederik Bækkelund er valgt som referent. 

 

Der er afgivet ønske om skriftlig afstemning. 

Esben Klindt og Frederik Bækkelund er valgt som stemmetællere. 

 

3):  

Formanden beretter:  

Rollespilsskolen er i det foregående år blevet afholdt lige omkring 50 gange. Dertil har vi fået et 

helt nyt hold i form af Djinnerne, hvor vi forsøger at gøre det lidt anderledes end ”blot” at finde på 

et nyt elverhold, eller at bringe dværgeholdet tilbage. Til stor glæde og jubel er Stormelverne så til 
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gengæld også kommet tilbage, og så har vi fået en kok, så vi nu endelig kan give et reelt måltid i 

stedet for Sværddyb Special (hvedetoast med spegepølse). Vi har i forlængelse af Rollespilsskolen 

også afholdt et sammenskudsgilde for medlemmer og forældre for første gang i mange år, og på det 

mere overordnede plan har vi revideret samtlige af vores træningsformer, samt udfærdiget 

forskellige øvelser for både drama, kamp og det mere generelle, så det nu står på skrift og er 

gennemtestet. Især det sidste er jeg rigtig glad og stolt over, da det gør os til en reel 

rollespilsSKOLE, da vi nu altid kan sende øvelserne til andre foreninger, skulle de ønske det. Ja, og 

så selvfølgelig bruge dem selv. 

 

Udenfor Rollespilsskolen har vi været på Midvinter Festival med teamet, en tur som jeg mener viste 

os fra vores absolut bedste. Det er synd de aflyste i år, men forhåbentligt kommer de tilbage næste 

år! Det var også via Midvinter, at vi lærte Eventyrridderne at kende, og som vi senere besøgte med 

medlemmerne. Det er planen, at vi skal derud igen i løbet af det næste år. Med teamet har vi været 

til brætspils- og rollespilskongresserne Fastaval og Viking-Con, som dog af forskellige årsager ikke 

virker til at være noget vi skal igen i den umiddelbare fremtid – dette har vi som bekendt evalueret 

på over flere teammøder, så det vil jeg ikke gå nærmere i detaljer med. Så har vi været på en god og 

hyggelig sommerhustur, hvor der var lidt uenighed om hvor meget arbejde vs. hygge der skulle 

være, og så fik vi pludseligt rigtig travlt fordi der var en fødselsdag vi skulle gøre noget ud af – men 

det lærer vi fra til i år. Sidst, så var vi afsted til Crossroadlarps retro sci-fi scenarie Dark Side Of 

Pluto, og ja, det har vi jo også evalueret på, og skal ikke umiddelbart tilbage til som en fælles tur, 

selvom folk selvfølgelig er meget velkomne til selv at gøre det. 

 

Så har vi revideret stort set samtlige af vores regler, dog minus magireglerne (som til gengæld er 

rigtig godt på vej). Skribentholdet har fået færdiggjort 9/10 af gudernes lignelser, så de bliver 

nemmere at relatere til for spillerne – og så har vi fået det nye Sværddybkort!  

Vi har oprettet et Blackboxudvalg og brugt det et par gange til plots for dværgene og djinnholdet.  

Vi er 98 % færdige med forarbejdet til vores online rollesystem, så vi forhåbentlig i den semi-nære 

fremtid ikke behøver opdatere medlemmernes roller via papir, der jo har en tendens til at blive væk, 

blive ødelagt af regn, og lignende.  

Så har vi massivt opgraderet vores rekvisitlager, f.eks. med lækker pladerustning og slagkofter, og 

endelig fået udstyret samtlige af de frivillige med både posebukser og ingame fodtøj.  
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Af de mindre ting har vi fået anskaffet et rejsekort til foreningen, et større lagerrum samt en ny 

cykel; især sidstnævnte har været efterspurgt af de frivillige længe. Og så er der forberedt 

gennemgående vedtægtsændringer, som I kan se om lidt. 

 

Til slut vil jeg bare gerne rose og takke bestyrelsen for deres arbejde – Inpersona er intet uden jer. 

 

Nøgletal for foreningen: vi havde i alt 126 medlemmer i 2017. Heraf har vi fået 58 nye medlemmer, 

og i samme omgang mistet 54. Af de 126 medlemmer er ca. 20 en del af teamet, biroller eller nu 

tidligere team- eller biroller. Ift. teammedlemmer stoppede Johannes og Marius, men Anna, Hans 

og Johan blev optaget i Team Inpersona. Nøgletallene er meget ens med sidste år. 

 

Bestyrelsen har ikke nogen yderligere kommentarer til årsberetningen.  

Årsberetningen er godkendt.  

 

4):  

Regnskabet for 2017 præsenteres af kassereren.  

Kassereren beretter om et underskud der primært skyldes køb af rekvisitter, men at der ellers ikke er 

de store forskelle mellem 2017-budgettet og regnskabet. Underskuddet forventes at fortsætte i 2018, 

da der er færre medlemmer end tidligere. Kassebeholdningen er dog god, og ligger på ca. 78.000 

kroner pr. dags dato. 

Regnskabet for 2017 er enstemmigt godkendt. 

 

Budget for 2018: bestyrelsen har udarbejdet et budget, som er blevet tilsendt medlemmerne 

forinden generalforsamlingen.  

Budgettet fremlægges, og der er ingen spørgsmål. 

Budgettet for 2018 er enstemmigt godkendt.  

 

Kontingentet for 2018 foreslås af bestyrelsen at fortsætte på 100 kroner.  

Kontingentet for 2018 er enstemmigt godkendt. 

 

5):  

Der er fra bestyrelsens side indsendt 33 vedtægtsændringsforslag. Det foreslås fra bestyrelsens side, 
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at stemme om alle forslag på én gang, bortset fra forslag 31, 12 og 14 som stemmes hver for sig, i 

førnævnte rækkefølge, og derved før de resterende. 

Dette forslag vedtages enstemmigt. 

 

Forslag 1: 

§ 2 Foreningens formål er at organisere, undervise i og afvikle rollespilsteater-arrangementer. Dette 

bæres af de forpligtigende fællesskaber der formes i og omkring rollespilsaktiviteterne. At udvikle 

ansvarlighed, teamånd og engagement, såvel som rollespilsteater-discipliner, sikrer at foreningen 

får både et levende fællesskab og et kreativt og spændende foreningsliv. 

 

Foreningens virke bygger på medlemmernes ideer, inspiration og meninger: derfor afsluttes alle 

aktiviteter med at der reflekteres over dem i plenum. Inpersona vil løbende udvikle og tilpasse sit 

virke efter medlemmernes ønsker, der tilkendegives som del af de demokratiske processer i 

foreningen. Rollespillet bæres af det engagement den enkelte person vælger at bidrage til det: derfor 

har den enkelte et ansvar for rollespillet, og heraf er egne og andres oplevelser af rollespillet en 

vigtig dimension af foreningens grundlag. 

 

Inpersona stræber efter at udvikle og styrke den enkeltes evner og lyst til at tage ansvar for eget liv, 

såvel som til at deltage aktivt og engageret i forenings- og samfundslivet. 

Derudover er det vores formål: 

– At tage et socialt ansvar overfor udsatte børn og unge ved at lave tiltag der inddrager dem i 

foreningslivet. 

– At bruge bæredygtige og økologiske produkter hvor det er hensigtsmæssigt økonomisk og 

praktisk. 

– At etablere et rollespilsteater med lokaler der indeholder værksted, kontor, mm. 

 

§ 2 Det er Inpersona – Københavns Rollespilsteaters formål er at organisere, undervise i og afvikle 

rollespilsarrangementer. Det er ligeledes foreningens formål at arbejde for at etablere et 

foreningslokale der indeholder værksted, fællesrum, kontor, mm. 
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Inpersona stræber dertil efter at udvikle og styrke den enkeltes evner og lyst til at tage ansvar for 

eget liv gennem ansvarlighed, teamånd og engagement, såvel som at tage et socialt ansvar overfor 

udsatte børn og unge ved at lave tiltag der inddrager dem i foreningens aktiviteter. 

 

Foreningens virke bygger på medlemmernes ideer, inspiration og meninger, og Inpersona vil 

løbende udvikle og tilpasse sit virke efter medlemmernes ønsker. 

 

Forklaring: den nye vedtægt er kortere, simplificeret og mere konkret – der står nu præcist hvad vi 

arbejder for, og hvad vi stræber efter. 

 

Vedtægtsforslag 1 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 2: 

§ 3 Som medlem af foreningen kan optages enhver der ønsker at støtte foreningens kulturelle 

formål. 

 

§ 3 Enhver kan opnå medlemskab af Inpersona – Københavns Rollespilsteater hvis vedkommende: 

- Anerkender Inpersona – Københavns Rollespilsteaters vedtægter. 

- Tilslutter sig Inpersona – Københavns Rollespilsteaters formål (jf. § 2). 

- Betaler medlemskontingent. 

 

Forklaring: Formuleringen ”... enhver der ønsker at støtte foreningens kulturelle formål.” er for vag, 

og det giver dertil god mening, at have det som krav, at folk både betaler medlemskontingent og 

anerkender vedtægterne for at kunne være medlemmer. 

 

Vedtægtsforslag 2 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 3: 

NY Stk. 2 (vedtages denne, rykker alle fremtidige Stk. +1) Medlemskontingentet fastsættes af 

generalforsamlingen. 

 

Forklaring: dette er den gamle § 7, som hører bedre til her, og så er årskontingent rettet til 
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medlemskontingent, da det er det korrekte term (så er der ingen potentielle misforståelser). 

 

Vedtægtsforslag 3 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 4: 

Stk. 3 Medlemskab opnås ved først betalte årskontingent. Medlemskabet gælder for hele det 

regnskabsår der er indbetalt i. 

 

Stk. 3 Udmeldelse af Inpersona – Københavns Rollespilsteater sker ved skriftlig henvendelse til 

foreningen. Udmeldelse sker tillige ved medlemskabets ophør. 

 

Forklaring: den nuværende vedtægt er ligegyldig, da den basically giver sig selv – begge dele af 

den. Derimod har vi ikke en vedtægt der beskriver hvordan man udmelder sig af foreningen, og det 

skal vi naturligvis have. 

 

Vedtægtsforslag 4 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 5: 

Stk. 4 Foreningen fører et kartotek over medlemmernes navne, adresse, fødselsdato og 

indmeldelsesdato, samt mobilnummer og e-mail. Er der tale om mindreårige, benyttes i stedet 

forældrenes/værgernes mobilnummer og e-mail. 

 

Stk. 4 slettes – den nuværende vedtægt er ligegyldig, da en forening SKAL have adgang til 

medlemmers basale oplysninger – det behøver derfor ikke stå i vedtægterne. 

 

Vedtægtsforslag 5 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 6: 

Stk. 5 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer der ved handling eller undladelse bevisligt skader 

foreningen. Medlemmer der ikke lever op til medlemsforpligtelserne kan også ekskluderes. For at 

det enkelte medlem kan ekskluderes kræver det et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer i 

bestyrelsen. Generalforsamlingen skal godkende eksklusionen på næste generalforsamling. 
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Stk. 5 slettes, da den udpensles i den nye § 4. 

 

Vedtægtsforslag 6 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 7: 

NY § 4 (vedtages denne, rykker alle fremtidige § + 1) Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere 

et medlem af Inpersona – Københavns Rollespilsteater med den øjeblikkelige virkning, at 

vedkommende ikke kan deltage i foreningens aktiviteter. Dette kan kun ske såfremt medlemmet ved 

handling eller undladelse beviseligt modarbejder foreningens interesser. Medlemmet – og evt. 

bisidder – har møde- og taleret ved sagens behandling, og skal informeres skriftligt om denne senest 

syv dage inden behandlingen.  

 

Forklaring: den nye vedtægt er en udvidelse af den gamle § 3 Stk. 5, men mere udpenslet, og med 

den tilføjelse, at medlemmet har møde- og taleret / skal informeres skriftligt senest syv dage inden 

behandlingen, skulle bestyrelsen ønske at ekskludere en person. 

 

Vedtægtsforslag 7 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 8: 

NY Stk. 2 Såfremt bestyrelsen har truffet beslutning om ekskludering af et medlem, har dette 

medlem mulighed for senest to uger efter eksklusionen at anke beslutningen til førstkommende 

generalforsamling, hvorefter generalforsamlingen med simpelt flertal forkaster eller stadfæster 

eksklusionen, hvor afgørelsen er endelig. En anke har ikke opsættende virkning, men medlemmet 

har møde- og taleret ved sagens behandling, og skal informeres skriftligt om denne senest syv dage 

inden behandlingen. 

 

Forklaring: der er i den nye vedtægt indskrevet flere rettigheder for både medlemmet og foreningen 

– førstnævnte skal have besked senest syv dage inden behandlingen, og kan anke bestyrelsens 

beslutning om eksklusion. Omvendt skal anken indgives senest to uger efter bestyrelsens beslutning 

om eksklusion, og en anke har ikke opsættende virkning (dvs. at medlemmet i alle henseender er 

ekskluderet imens ankesagen står på). 
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Vedtægtsforslag 8 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 9: 

NY Stk. 3 Et ekskluderet medlem kan alene genoptages i Inpersona – Københavns Rollespilsteater 

gennem godkendelse på en generalforsamling, hvor beslutningen træffes med simpelt flertal. 

 

Forklaring: hvis en person skulle blive ekskluderet af foreningen, er der p.t. ingen mulighed for at 

blive genoptaget som medlem – den mulighed bør der være, da der kan ske ændringer der gør, at 

eksklusionen ikke virker rimelig. 

 

Vedtægtsforslag 9 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 10: 

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

§ 5 Generalforsamlingen er Inpersona – Københavns Rollespilsteaters højeste myndighed og 

afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

 

Forklaring: udvidelse, så den nye § 4 inkluderer den originale, samt Stk. 2. De skal stå sammen, og 

er egentlig bare en fejl at de ikke gjorde det i forvejen. 

 

Vedtægtsforslag 10 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 11: 

NY Stk. 2 (vedtages denne, rykker alle fremtidige Stk. +1) Alle medlemmer af Inpersona – 

Københavns Rollespilsteater har møde-, tale- og stemmeret til generalforsamlingen. Hvis 

medlemmet er under 13 år, overgår stemmeretten til medlemmets forælder eller værge. Bestyrelsen 

kan indbyde andre end foreningens medlemmer til at deltage i generalforsamlingen som gæster, 

med eller uden taleret. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte at et punkt behandles 

for lukkede døre, hvor kun medlemmer af Inpersona – Københavns Rollespilsteater og specifikke 

gæster har adgang. 
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Forklaring: en omskrivning af den gamle Stk. 4, der forklarer præcist hvilke rettigheder medlemmer 

har ift. generalforsamlinger – og fjerner delen om, at de skal have betalt kontingent (da det giver sig 

selv, da man ellers ikke er medlem). Samtidigt er det tilføjet, at bestyrelsen kan indbyde gæster 

udefra med eller uden taleret, og at generalforsamlingen kan behandle punkter for lukkede døre (der 

er tilfældet i dag, men blot ikke skrevet ind i vedtægterne). 

 

Vedtægtsforslag 11 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 12: 

Stk. 3 Generalforsamlinger indkaldes skriftligt ved brev eller e-mail til hvert medlem. Der 

indkaldes med mindst 14 dages varsel og højst med fire ugers varsel. Ordinær generalforsamling 

afholdes hvert år i årets første kvartal. 

 

Forslaget begæres til effekt EFTER generalforsamlingen!! 

Stk. 3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen og skal ske skriftligt til alle 

medlemmer med minimum fire ugers varsel. 

 

Forklaring: vedtægten er forsimplet, så der nu bare står ”skriftligt” i stedet for e-mail eller brev. Den 

sidste del af vedtægten er rykket til den nye § 4, og vi skal nu indkalde med minimum 4 ugers 

varsel – det er det mest normale, giver folk bedre tid til at forberede sig, og er muligt for os. Sidst, 

så står der bevidst ”ordinær generalforsamling”, da ekstraordinær generalforsamling har andre 

regler (se den nye § 5 længere nede). 

 

Vedtægtsforslag 12 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 13:  

Stk. 4 Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Årsberetning fra bestyrelsen og godkendelse heraf. 

4. Fremlæggelse af driftsregnskab, budget og kontingent og godkendelse heraf. 
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5. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmer skal indsendes til formanden senest en uge inden 

generalforsamlingen. 

6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt. 

 

Stk. 4 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Bestyrelsens beretning. 

5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

6. Forelæggelse af budget til godkendelse. 

7. Fastsættelse af medlemskontingent. 

8. Behandling af indkomne forslag.  

9. Valg af: 

 a) 5 bestyrelsesmedlemmer. 

 b) Op til 2 bestyrelsessuppleanter. 

 c) Revisor. 

10. Eventuelt. 

 

Forklaring: punkterne er blevet spredt ud, så regnskab, budget og medlemskontingent tages hver for 

sig – som de skal. Valg af stemmetællere er blevet tilføjet (det er blot en fejl de ikke er blevet 

tilføjet tidligere). Bestyrelsens beretning skal nu ikke godkendes; det har den aldrig skulle, men det 

har der stået ved en fejl. De to store forskelle, er at indkomne forslag nu skal sendes to uger i 

forvejen (se den nye Stk. 4), og så behøver vi ikke død og pine finde to suppleanter: vores 

udfordring tidligere har jo været, at vi næsten har skulle tvinge folk med, og min oplevelse er, at vi 

generelt ikke har det store behov for de to suppleanter, men klarer os fint med bestyrelsen (der dog 

skal bestå af fem medlemmer, andet er for lidt). 

 

Vedtægtsforslag 13 er enstemmigt vedtaget. 
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Forslag 14: 

Forslaget begæres til effekt EFTER generalforsamlingen!! 

Stk. 5 Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. Hvis medlemmet er under 13 år, 

overgår stemmeretten til medlemmets forældre eller værge. 

 

Stk. 5 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest to 

uger inden generalforsamlingens afholdelse. 

 

Forklaring: den gamle Stk. 4 er tilføjet i den nye Stk. 2. Den nye vedtægt beskriver i stedet, hvornår 

indkomne forslag skal være indsendt (fra 1 til 2 uger – men til gengæld indkalder vi også med 

minimum 4 ugers varsel, så det er mere rimeligt for begge parter). 

 

Vedtægtsforslag 14 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 15: 

NY Stk. 6 (vedtages denne, rykker alle fremtidige Stk. +1)  

a. Valg til bestyrelses-, suppleant- og revisorposter foretages med simpelt flertal, hvor hver 

stemmeberettiget har det antal stemmer, der er pladser til i bestyrelsen. Der må dog kun afgives én 

stemme pr. opstillet kandidat. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig og vælger blandt dets 

medlemmer en formand og en kasserer. 

b. Valg for bestyrelsesmedlemmerne gælder indtil næstkommende ordinære generalforsamling eller 

ekstraordinær generalforsamling med valg til pågældende post, og valg for bestyrelsessuppleanter 

og revisor gælder indtil førstkommende ordinære generalforsamling eller ekstraordinære 

generalforsamling med valg til pågældende post. 

c. Afstemninger skal foregå skriftligt hvis dirigenten eller mindst ét stemmeberettiget medlem 

kræver det. 

d. Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt. 

e. Ved stemmelighed foretages nye stemmerunder indtil afstemningen er afgjort. 

 

Forklaring: lige p.t. har vi ingen regler for valg, andet end hvor længe man sidder i bestyrelsen – og 

det skal vi selvfølgelig have. Så slipper man nemlig for at skulle diskutere sig frem til det ved hver 

generalforsamling, og vi undgår at der opstår forvirring om det.  
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Vedtægtsforslag 15 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 16: 

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når det skriftligt forlanges af 1/5 af 

medlemmerne, eller af et flertal i bestyrelsen. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 14 

dages varsel og senest 4 uger efter der er blevet afgivet ønske om det. 

 

Stk. 7 slettes (og beskrives mere udførligt i den nye § 5). 

 

Vedtægtsforslag 16 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 17: 

NY § 6 (vedtages denne, rykker alle fremtidige § + 1) Ekstraordinær generalforsamling skal 

afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer kræver 

det.  

 

Forklaring: der bør være en god grund til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling – derfor 

giver det bedre mening, at man skal samle 1/3 af enten bestyrelsen eller foreningens medlemmer. 

Det er dog ligemeget om det begæres skriftligt.  

 

Vedtægtsforslag 17 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 18: 

NY Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med minimum to ugers varsel, 

og ellers i overensstemmelse med reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

Bestyrelsen skal foretage indkaldelsen senest to uger efter at beslutningen er truffet, med angivelse 

af dagsorden. 

 

Forklaring: det kan af og til være bidende nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling 

hurtigt – derfor den nye vedtægt, hvor det kan gøres ned til to uger før, og desuden SKAL indkaldes 

senest to uger efter der er blevet afgivet ønske om det. 
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Vedtægtsforslag 18 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 19: 

NY Stk. 3 Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde 

følgende punkter: 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af referent. 

3) Valg af stemmetællere.  

4) Behandling af indkomne forslag. 

5) Eventuelt. 

 

Øvrige punkter, herunder valg, kan tilføjes når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af 

foreningens medlemmer kræver det. 

 

Forklaring: vi har ikke nogen vedtægt der beskriver hvilke punkter en ekstraordinær 

generalforsamling skal have – det skal vi selvfølgelig have, og derfor vedtægten. 

 

Vedtægtsforslag 19 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 20: 

§ 7 Foreningen ledes af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen. 

 

§ 7 Bestyrelsen er foreningens ledelse. 

 

Forklaring: forsimplet vedtægt, da den nuværende er redundant (det er allerede tidligere skrevet, at 

bestyrelsen vælges af generalforsamlingen).  

 

Vedtægtsforslag 20 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 21: 

Stk. 2 Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter. De to suppleanter må deltage i 
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bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. 

 

Stk. 2 Bestyrelsen består af foreningens formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. 

 

Forklaring: det er faktisk forkert, at suppleanterne er en del af bestyrelsen – det er de ikke. Derfor 

ændringen. I praksis gør det dog ingen forskel, men bør stadig stå korrekt. 

 

Vedtægtsforslag 21 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 22: 

Stk. 3 Valgene for bestyrelsesmedlemmerne gælder to år, og derudover vælges to suppleanter for et 

år. 

 

Stk. 3 Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 

 

Forklaring: den nuværende vedtægt er dækket i den nye § 5 Stk. 5. I stedet handler den nye vedtægt 

om hvad bestyrelsen gør, hvis der skulle opstå stemmelighed – det kan godt ske, og det er i det 

tilfælde godt at vide hvad man så gør. 

 

Vedtægtsforslag 22 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 23: 

Stk. 4 Bestyrelsen vælger blandt dets medlemmer en formand og en kasserer. 

 

Stk. 4 Suppleanter til bestyrelsen kan efter behov indkaldes med møde- og taleret til 

bestyrelsesmøderne. 

 

Forklaring: lige p.t. har vi ingen vedtægter om suppleanterne – det bør vi selvfølgelig have. Og den 

nuværende vedtægt er nu nævnt andetsteds. 

 

Vedtægtsforslag 23 er enstemmigt vedtaget. 
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Forslag 24: 

Stk. 5 Bestyrelsen sørger for at foreningen drives i overensstemmelse med lovgivningen, og i øvrigt 

i overensstemmelse med lovgivningens krav. Ligeledes overser bestyrelsen at foreningens budget 

overholdes. 

 

Stk. 5 Suppleanter til bestyrelsen indsuppleres såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af 

bestyrelsen, og den pågældende suppleant til bestyrelsen indsuppleres som bestyrelsesmedlem 

resten af det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode. 

 

Forklaring: lige p.t. har vi ingen vedtægter om suppleanterne – det bør vi selvfølgelig have. Og den 

nuværende vedtægt er naturlig praksis, og derfor fjollet at have stående.  

 

Vedtægtsforslag 24 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 25: 

Stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. 

 

Stk. 6 slettes, da det er en naturlig del af det, at være en bestyrelse – den er derfor ligegyldig at have 

stående. 

 

Vedtægtsforslag 25 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 26: 

§ 8 Foreningen tegnes af formand og kasserer. 

 

§ 8 Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Ved køb, salg, leje eller pantsætning af 

fast ejendom, samt optagelse af lån, kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Forklaring: ”i forening” er en afgørende forskel, da det gør, at hverken formanden eller kasseren 

kan tegne foreningen (underskrive juridiske papirer, skifte bank, osv.) uden den andens accept. Det 

er således en sikring mod potentielt misbrug, og i øvrigt praksis anyway. Den sidste sætning er også 

tilføjet, da det er godt at have hele bestyrelsen bag en så stor beslutning. 
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Vedtægtsforslag 26 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 27: 

§ 9 Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 

 

§ 9 slettes, da den er dækket i den nye § 3. Vedtages dette, rykker alle fremtidige § -1. 

 

Vedtægtsforslag 27 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 28: 

Stk. 2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 

 

Stk. 2 Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der foretager 

den kritiske revision. 

 

Forklaring: den nuværende vedtægt er ligegyldig, da det giver sig selv, at foreningen betaler for sig 

selv – hvem skulle ellers gøre det? I stedet er den nye vedtægt faktisk sygt vigtig at have stående 

(jeg undrer mig virkelig over at vi er blevet godkendt uden).  

 

Vedtægtsforslag 28 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 29: 

Stk. 3 Det reviderede regnskab og kommende års budget skal fremsendes til medlemmerne senest 

14 dage før den ordinære generalforsamling. 

 

Stk. 3 Det reviderede regnskab og det kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne 

senest to uger før den ordinære generalforsamling, eller ved en ekstraordinær generalforsamling, 

hvor regnskabet eller budgettet er på dagsordenen. 

 

Forklaring: her blot den tilføjelse, at det også skal fremsendes ved ekstraordinære 

generalforsamlinger, hvis punktet er på dagsordenen. 
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Vedtægtsforslag 29 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 30: 

Stk. 4 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt eftersyn af 

foreningens økonomi kan finde sted når revisoren ønsker det. 

 

Stk. 4 Revisoren skal på forlangende kunne få indsigt i foreningens midlertidige regnskab. Det 

midlertidige regnskab skal være revisoren i hænde senest to uger efter begæringen er givet. 

 

Forklaring: egentlig blot en forsimplet udgave af den nuværende vedtægt, da det nuværende er 

unødvendigt at have stående (revision finder altid sted efter regnskabsårets afslutning, så ingen 

grund til at have stående) – det er dog tilføjet, at det skal ske indenfor to uger, så man ikke kan blive 

ved med at udskyde det. 

 

Vedtægtsforslag 30 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 31: 

OPS: DETTE FORSLAG STILLES SOM DET FØRSTE FORSLAG! 

§ 10 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på 

generalforsamlingen. 

 

§ 10 Ændringer af disse vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal 

af de afgivne stemmer. Ændringer træder i kraft fra vedtagelsestidspunktet, medmindre andet er 

begæret af forslagsstiller. 

 

Forklaring: her er tilføjet den super vigtige del, om at vedtægtsændringer træder i kraft fra 

vedtagelsestidspunktet, medmindre andet specifikt er ønsket – her undgår man altså også, at der kan 

opstå diskussion om hvornår ændringer gælder fra. 

 

Vedtægtsforslag 31 er enstemmigt vedtaget. 
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Forslag 32: 

§ 11 Opløsningen af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på 

hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med minimum fire ugers mellemrum. 

 

§ 11 Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de ved en ordinær generalforsamling afgivne 

stemmer vedtager det, og det på ny vedtages med samme majoritet ved en ekstraordinær 

generalforsamling, der afholdes tidligst én og senest to måneder efter den ordinære 

generalforsamling. 

 

Forklaring: en nærmere forklaring af præcis hvordan man opløser foreningen, da det før var skrevet 

en anelse vagt og ukonkret.  

 

Vedtægtsforslag 32 er enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 33: 

Stk. 2 Ved foreningens opløsning må ingen del af dennes formue tilfalde medlemmerne. Eventuelt 

overskud skal tilfalde andre foreninger/organisationer med et almennyttigt sigte. Disse 

foreninger/organisationer udvælges af generalforsamlingen. 

 

Stk. 2 Foreningens eventuelt tilbageværende egenkapital overgår ved opløsning til andre foreninger 

eller organisationer med et almennyttigt sigte. Disse foreninger eller organisationer udvælges med 

simpelt flertal af generalforsamlingen. 

 

Forklaring: den nye vedtægt er en anelse mere udpenslet, men ellers ens. 

 

Vedtægtsforslag 33 er enstemmigt vedtaget. 

 

6):  

August Andreas Bonnén og Bertil Odgaard Christensen er ikke på genvalg – dvs. der skal vælges 

tre bestyrelsesmedlemmer, op til to suppleanter samt en revisor. 

 

Til bestyrelsen stiller følgende op:  
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Peter Christian Brincker, Gabriel Thordahl-Jensen, Vera Magnussen og Hjalte Birck Ahlstrand 

Der motiveres for hvert kandidatur og der stilles herefter spørgsmål. 

 

De afgivende stemmer fordeler sig således: 

Peter Christian Brincker:  7  Gabriel Thordahl-Jensen: 7 

Vera Magnussen: 6  Hjalte Birck Ahlstrand: 1 

Blanke:  1 stemmeseddel (3 blanke stemmer) 

 

Som bestyrelsesmedlemmer vælges følgende: 

Peter Christian Brincker, Gabriel Thordahl-Jensen og Vera Magnussen 

 

Som bestyrelsessuppleanter stiller følgende op:  

Hjalte Birck Ahlstrand 

 

Som bestyrelsessuppleanter vælges følgende:  

Hjalte Birck Ahlstrand 

 

Som revisor stiller følgende op:  

Frederik Bækkelund 

 

Som revisor vælges følgende: 

Frederik Bækkelund 

 

7):  

Der er ingen ønskede punkter til eventuelt. 

 

Generalforsamlingen er hævet klokken 13:48. 

 

 

Således godkendt af dirigenten, den  

 

Dirigent:  

25-03-2018


