SGI Håndbold Esbjerg´s Venner

Forslag til ændring af vedtægternes § 5. Bestyrelsen og § 6. Generalforsamlingen
Oprindelig tekst.
§ 5. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af: 1 formand, 1 kasserer og 3 menige medlemmer.
Derudover vælges 3 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år og
afgår med 3 i lige år og 4 de ulige år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen.
SGI Håndbold Esbjerg kan være repræsenteret – ved et medlem fra klubbens bestyrelse – til
foreningens bestyrelsesmøder.

§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i oktober måned.
Indvarslingen skal ske med 14 dages varsel enten i medlemsbladet, i dagspressen, ved opslag i
Guldager Idrætscenter eller ved udsendelse af kort.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.

Nyt forslag til tekst i §5. Bestyrelsen
§ 5. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af: 1 formand, 1 kasserer og 3 menige medlemmer.
Derudover vælges 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år og
afgår med 2 i lige år og 3 de ulige år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer senest 14 dage efter generalforsamlingen.
SGI Håndbold Esbjerg kan være repræsenteret – ved et medlem fra klubbens bestyrelse – til
foreningens bestyrelsesmøder.

§ 6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i oktober måned.
Indvarslingen skal ske med 14 dages varsel enten på SGI Håndbolds hjemmeside, i dagspressen, ved
opslag i Guldager Idrætscenter eller ved udsendelse af kort.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. (2 i lige år og 3 i ulige år)
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Eventuelt.
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