
Snejbjerg Borgerforening 

Referat for ekstraordinær generalforsamling den 23. april kl. 19.00 – 19.30 i Snejbjerg hallens cefeteria. 

 

Dagsorden:  

1. Valg af referent: Ditte 
2. Valg af dirigent: Ditte 
3. Konstatering af om generalforsamling er lovlig indkaldt og om generalforsamling er 

beslutningsdygtig: Diregent godkendte generalforsamlingen.  
4. Behandling af og afstemning om nedenstående vedtægtsændringer: Generalforsamlingen vedtog 

enstemmigt forslaget.  
5. Valg af ekstra bestyrelsesmedlemmer: Helle Toft og Maria Kjellerup Sørensen stillede op til valg, og 

blev ensstemmigt valgt ind.  
6. Eventuelt: Intet til eventuelt.  

Ad. pkt. 4:  

Bestyrelsens forslår følgende vedtægtsændringer:  

I § 6 tilføjes følgende (fremhævet):  

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling indkaldes med 14 
dages varsel af formanden til afholdelse hvert år inden udgangen af februar måned. Medlemmer, som har 
betalt kontingent året forinden eller for indeværende år, er berettiget til at deltage. Indkaldelse sker på 
hjemmesiden, Face Book, evt. Lokal aviser og evt. husstandsomdelte flyers.Forslag som ønskes behandlet på 
den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

I § 11 tilføjes følgende (fremhævet):  

Foreningens bestyrelse består af mindst 5 og max 7 medlemmer, som konstituerer sig selv med en formand, 
næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år og afgår 
skiftevis med ca. halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne hvert år. Der vælges 2 suppleanter for 1 år til 
bestyrelsen. Alle medlemmer er valgbare. 

I § 13 tilføjes følgende (fremhævet):  

Afstemninger under generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, men 1 medlem kan begære skriftlig 
afstemning. 

Ny bestemmelse tilføjes som § 14:  

Bestyrelsen afholder møder så ofte, det findes nødvendigt, og indkaldes af formanden eller mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt halvdelen af bestyrelen er til stede. 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Ved 
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Ethvert medlem er berettiget til at indsende forslag til 
behandling i bestyrelsen. 

 


