
FIF HILLERØD ATLETIK – GENERALFORSAMLING 2016 
 
 

Forslag til ændring af §9 i foreningens vedtægter: 
 

§ 9 
Ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 15. marts. 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen 
måtte indbyde. 

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance. 
Aktive medlemmer skal dog have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder og passive 

medlemmer i mindst 6 måneder. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til 
alle medlemmer, med angivelse af dagsorden. Samtidig udsendes det reviderede regnskab. 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til 
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal sammen med bestyrelsens 
beretning og budgetforslag ligge til gennemsyn på et for medlemmerne tilgængeligt sted, der 

oplyses i indkaldelsen til generalforsamlingen, i mindst 48 timer forud for generalforsamlingen. 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

 
 

 Forslag til fremtidig tekst 
 

§ 9 
Ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 15. marts. 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen 
måtte indbyde. 

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance. 
Aktive medlemmer skal dog have været medlem af foreningen i mindst 3 måneder og passive 

medlemmer i mindst 6 måneder. 
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til 
alle medlemmer, med angivelse af dagsorden.  

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til 
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslagene skal sammen med bestyrelsens 

beretning, budgetforslag og det reviderede regnskab ligge til gennemsyn på et for 
medlemmerne tilgængeligt sted, der oplyses i indkaldelsen til generalforsamlingen, i mindst 48 

timer forud for generalforsamlingen. 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

 


