Forslag til ændringer.
Ændringerne er skrevet med rødt.
Vedtægter Brejning Borgerforening

§3
Medlemskab
Udmeldelse skal ske til kassereren med en måneds varsel til 1. marts.
§5
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Sker dette ikke fremsendes
rykkerskrivelse. Betales kontingentet herefter ikke, skal medlemmet skriftligt orienteres om, at det
er slettet af foreningens medlemsliste.
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Sker dette ikke fremsendes
rykkerskrivelse. Betales kontingentet herefter ikke, skal medlemmet orienteres om, at det er slettet
af foreningens medlemsliste.
Optagelse i foreningen igen kan kun ske mod betaling af restancen.
§7
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
1.a Valg af stemmetæller

§9
Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og
sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år er 2 medlemmer på valg og i ulige år 3
medlemmer. Hvis en suppleant i årets løb indtræder i bestyrelsen, indtræder suppleanten samtidigt i
den udtrådtes valgperiode.
Der vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen der er 1 suppleant på valg hvert år.
Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen der er 1 revisor på valg hvert år.
Der vælges 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.

Valgene foregår ved simpelt flertal.
Valgene kan på forlangende foregå skriftligt.
§10 udgår til fordel for en separat forretningsorden.
§11 Ændres til § 10
Suppleanter
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.
§12 Ændres til § 11
Regnskab
Regnskabsåret er 1. oktober 30. september.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være underskrevet
af
- hele bestyrelsen
- 2 revisorer
§12B
Låneoptagelse.
Bestyrelsen kan på foreningens vegne optage lån/kassekredit til finansiering af anlægsaktiver,
herunder etablering af Fællesplads.
Denne paragraf ønskes slettet, da det ikke er i foreningens interesse at forgælde sig.

§ 13 Ændres til § 12
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, hvor punktet fremgår af dagsordenen,
når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 14 Ændres til §13
Foreningens opløsning
For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning, kræves det at der indkaldes til 2 på
hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med 1 uges mellemrum, hvor kun dette
punkt er på dagsordenen, og at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
I tilfælde af opløsning har foreningens medlemmer ikke krav på at få udbetalt en andel af
foreningens formue. Eventuelle aktiver uddeles til almen/kulturelle formål på egnen (fortrinsvis
aktiviteter for børn og unge).

