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DAGSORDEN 

VO GENERALFORSAMLING 14 MARTS 2022 

 

Klubben er indledningsvis vært for aftensmaden med drikkevarer. 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (kan se i sidste nr. af klubbladet). 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse (Er tilsendt pr. mail 

eller vedlagt sidste nr. af klubbladet). 

4. Bestyrelsens planer for de kommende år (kan se i sidste nr. af klubbladet). 

5. Behandling af indkommende forslag. 

Forslag 1 - vedtægtsændring:  

§5 Kontingent tilføjes: Bestyrelsen kan beslutte at undlade at opkræve det fulde kontingent, såfremt der er 
ekstraordinære forhold, der taler herfor, og regnskabet tillader det.  

 

Forslag 2 – vedtægtsændring: 

§6 Udmeldelse – eksklusion 

Vedtægten, som den er i dag: 

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt inden 31. december eller 30. juni med virkning fra halvårets 

udgang.  

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, ekskluderes vedkommende efter forudgående 

skriftligt varsel. 

Ingen, der ekskluderes p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før 

vedkommende har betalt sin gæld til klubben. 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Vedkommende 

skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet 

kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres ved den førstkommende ordinære generalforsamling. I 

alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav 

på at få meddelelsen herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har 

adgang til denne med ret til at forsvare sig. 

Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens 

beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. Et 

medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem 

ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. 

Vedtægten ønskes ændret til: (det ændrede står med kursiv og fed skrift) 
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Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt inden 31. december eller 30. juni med virkning fra halvårets 

udgang. 

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, ekskluderes vedkommende efter forudgående 

skriftligt varsel. 

Ingen, der ekskluderes p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før 

vedkommende har betalt sin gæld til klubben. 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Under særlige 

forhold hører overholdelse af Team Danmarks Etiske Kodeks samt DOF’s samværspolitik. Vedkommende 

skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet 

kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres ved den førstkommende ordinære generalforsamling. I 

alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav 

på at få meddelelsen herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har 

adgang til denne med ret til at forsvare sig. 

Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens 

beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter, jfr. § 15. Et 

medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem 

ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. 

Forslag 3 – vedtægtsændringer: 

§8 Dagsorden, §11 Bestyrelse – valg og §12 Konstituering – tegningsret 

Vedtægterne, som de er i dag: 

§8 Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

4. Bestyrelsens planer for de kommende år. 

5. Behandling af indkommende forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af formand. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

§11 Bestyrelse – valg 
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Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består af en 

formand, samt yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger klubbens formand. Valget 

gælder for 2 år. Desuden vælger generalforsamlingen 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen, således 

at der hvert år er 2 på valg, samt for 2 år ad gangen 2 suppleanter, der afgår skiftevis. 

§12 Konstituering – tegningsret 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand, 

kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun 

beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, 

er til stede. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme. 

I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted. 

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

Sekretæren fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. 

Vedtægterne ønskes ændret til: 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

4. Bestyrelsens planer for de kommende år. 

5. Behandling af indkommende forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af formand. 

8. Valg af kasserer. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

11. Eventuelt. 

§11 Bestyrelse – valg 

§11 Bestyrelse – valg 

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består af en 

formand, samt yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger klubbens formand og 

kasserer. Valget gælder for 2 år. Desuden vælger generalforsamlingen 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad 

gangen, således at der hvert år er 2 på valg, samt for 2 år ad gangen 2 suppleanter, der afgår skiftevis. Den 

valgte kasserer kan også stille op til bestyrelsen. Det tilkendegives inden valg af bestyrelsesmedlemmer. 

§12 Konstituering – tegningsret 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand, 
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og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 

mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved 

stemmelighed har formanden den afgørende stemme. 

I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted. 

Ved kassererens evt. forfald skal bestyrelsen finde en afløser, der kan varetage hvervet indtil næste 

generalforsamling. 

Klubben tegnes af formanden og kassereren. 

Sekretæren fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. 

Forslag 4: 

Der ønskes en diskussion over emnet: 

”Hvilket incitament er der for at melde sig ind i VO?” 

Forslag 5: 

Der ønskes en diskussion over emnet: 

Hvilke sociale aktiviteter bør klubben arrangere, og hvor ofte? 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af formand. Formand er ikke på valg i 2022. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg i bestyrelsen er Pia Gade og Karsten Christiansen. Bestyrelsesmedlemmerne Tommy Kirk 

Damsgaard og Jimmi Olsen er ikke på valg. 

På valg som suppleant er Bent Hansen, mens suppleant Anders Byrdal ikke er på valg. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

På valg er revisor Birgitte Jørgensen. 

Revisor Thomas Jørgensen har meldt sig ud, og er foreløbig erstattet af revisorsuppleant Søren Elkjær. Der 

skal således enten vælges en ny revisor eller en ny revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 


