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Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling 
 
 
Dagsorden 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
 

 
 
2. Indkomne forslag 

Bilag: forslag til vedtægtsændring 
 
Sagsfremstilling 
Formanden motiverer på mødet det af repræsentantskabet anbefalede 
ændringsforslag.  
 
På baggrund af debat på årsmødet om de personlige medlemmers stemmeret har 
Forretningsudvalget arbejdet med behovet for vedtægtsændring. Der er også kommet 
henvendelse fra en række medlemmer om emnet med baggrund i, at de vedtagne 
vedtægter fratager pensionister stemmeret. 
 
På den baggrund har Forretningsudvalget vedtaget at fremsætte et 
vedtægtsændringsforslag. Udgangspunktet for de foreslåede ændringer er stadig, at 
kun personlige medlemmer, der arbejder i en medlemskommune (eller institution og 
organisation) har stemmeret, men Forretningsudvalget ønsker at sikre mangeårige 
medlemmer en fortsat indflydelse, selvom de er gået på pension. 

 
Da de nye vedtægter kun opererer med ordinær generalforsamling hver 4. år, kræver 
en vedtægtsændring, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvilket 
formelt kan gøres i forbindelse med årsmødet 2015.  
 
Derfor lægges op til en ændring af vedtægterne på årsmødet, hvor pensionister i 
lighed med studerende tildeles stemmeret, samt mulighed for at vælge én 
repræsentant til repræsentantskabet ud over det nuværende antal medlemmer.  
 
I forhold til medlemskab betyder det at der til 
 
§ 2. stk. 2. tilføjes 
”e. Pensionister, der betaler nedsat kontingent fastsat af Repræsentantskabet efter 
indstilling fra Forretningsudvalget.” 
 
I forhold til stemmeret tilføjes til  § 10 
”Fremmødte § 2, stk. 2 e -medlemmer råder hver over 1 stemme.” 
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Samt nyt § 11. stk. 4 
”d. Stk. § 2 stk. 2 e medlemmer vælger blandt deres medlemmer 1 repræsentant og 1 
suppleant.” 
 
Ændringsforslaget er ét forslag, der skal stemmes om samlet.  
 

Indstilling 
Repræsentantskabet indstiller vedtægtsændringen til vedtagelse. 
 
Afgørelse 
 
 
 
Bemærk endvidere reglerne om stemmeret (vedtægternes § 10): 
 

 Hver medlemskommune samt Sydslesvig råder over stemmer svarende til de fremmødte, dog 
maksimalt 7 

 Fremmødte § 2, stk. 2 a-1-medlemmer (enkeltpersoner, ansat i medlemskommuner, 
medlemsinstitutioner og medlemsorganisationer) råder hver over 1 stemme. 

 Fremmødte § 2, stk. 2 a-2-medlemmer (øvrige enkeltpersoner, bortset fra studerende) er ikke 
stemmeberettigede 

 Fremmødte § 2, stk. 2. b-medlemmer (institutioner/organisationer) råder hver over 3 stemmer. 

 Fremmødte § 2, stk. 2. c-medlemmer (f.eks. brugerråd) råder hver over 1 stemme. 

 Fremmødte § 2, stk. 2 d-medlemmer (studerende) råder hver over 1 stemme. 
 

I fald der deltager mere end 7 kommunalpolitikere fra samme kommune og disse ikke har indgået 
aftale om, hvem der har stemmeretten vil stemmekortene blive fordelt ud fra mandatfordelingen i 
kommunen ved kommunevalget 2013 (Sekretariatet vil foretage beregningen efter d'hondske metode)  
 
Bemærk også, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. 
 
Stemmekort udleveres ved årsmødebureauet. 
 
 
 

Med venlig hilsen  
 

 Steen B. Andersen   Michel Steen-Hansen 
Formand    Direktør 

 


