
ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR FEJØFORENINGEN 
Bestyrelsen foreslår at kandidater til bestyrelse, revisorer og suppleantposter skal melde sig senest 2 uger før 

generalforsamlingen. 

Begrundelsen er at bestyrelsen derved kan arbejde for at finde kandidater inden generalforsamlingen, såfremt der ikke 

har meldt sig nok. Og at alle kan vide hvem som stiller op mindst 1 uge inden generalforsamlingen, så man fx kan tale 

med kandidater inden generalforsamlingen. 

Ændringerne gennemføres ved rettelser og tilføjelser i paragraf 5 om generalforsamlingen. Sammen med indkaldelsen 

til generalforsamlingen skal der efterspørges kandidater til bestyrelsen, revisorer og suppleantposter, og de skal senest 

2 uger før generalforsamlingen sende deres opstillinger til formanden. Det er de samme frister, som gælder for forslag 

til generalforsamlingen. De opstillede kandidater bekendtgøres senest 1 uge før generalforsamlingen, samtidig med at 

der orienteres om indkomne forslag. 

Hvis der på generalforsamlingen ikke er kandidater nok til nogle af posterne, kan yderligere kandidater til de poster 

stille op på selve generalforsamlingen. 

Den præcise formulering af ændringerne kan ses i nedenstående sammenstilling af de eksisterende vedtægter og de 

foreslåede nye. Ændringerne er markeret ved understregning. Der er (med grønt) tilføjet den præcisering, som blev 

vedtaget på den ordinære generalforsamling, hvor alt nedenstående blev vedtaget med stort flertal. 

 

Gældende vedtægter fra 2018 Forslag til ændrede vedtægter 

§5 GENERALFORSAMLINGEN OG DENS 

GENNEMFØRELSE: 
 
(Stk.1 Højeste myndighed ændres ikke) 
 
 
Stk.2 Annoncering: Bestyrelsen annoncerer 
generalforsamlingen senest 4 uger før afholdelsen. 
 
 
Stk.3 Forslag: Forslag, som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, indkaldes samtidig. 
 
 
 
Stk.4 Endelig indkaldelse: Bestyrelsen indkalder endeligt 
til generalforsamlingen senest 1 uge før afholdelsen. I 
forbindelse hermed skal der gives orientering om 
indkomne forslag. 
 
 
Stk.5 Forslag: Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i 
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 
 
 
 
 
(Stk.6 Dagsorden ændres ikke)  

§5 GENERALFORSAMLINGEN OG DENS 

GENNEMFØRELSE: 
 
Stk.2 Annoncering: Bestyrelsen annoncerer 
generalforsamlingen senest 4 uger før afholdelsen. 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
indkaldes samtidig. Desuden indkaldes opstillinger af 
kandidater til bestyrelse, revisorer og suppleantposter. 
Bestyrelsen udsender samtidig en oversigt over hele 
bestyrelsen mv. med angivelse af hvem som fratræder 
eller genopstiller. 
 
Stk.3 Forslag: Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i 
hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Opstilling 
af kandidater til bestyrelse, revisorer og suppleantposter 
skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen. 
 
Stk.4 Endelig indkaldelse: Bestyrelsen indkalder endeligt 
til generalforsamlingen senest 1 uge før afholdelsen. I 
forbindelse hermed skal der gives orientering om 
indkomne forslag og opstillede kandidater. 
 
Stk.5 Yderligere kandidater: Såfremt der på 
generalforsamlingen ikke er kandidater nok til 
bestyrelsen, revisorer eller suppleantposter, kan 
yderligere kandidater til de pågældende poster stille op 
på selve generalforsamlingen. 
 

 

Med venlig hilsen 

Fejøforeningens bestyrelse 


