
Referat fra May Days ekstraordinære generalforsamling søndag d. 22. maj 2016 kl. 14:30 
 
Sted: Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling  
 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling: 

  

1. Valg af dirigent, og referent.  
2. Behandling af vedtægtsændringer: 

Fra seneste ordinære generalforsamling er der 3 godkendte forslag til ændringer af vedtægterne: 

 Denne linie i § 5:  På den ordinære generalforsamling vælges 3 suppleanter 

Ændres til:  På den ordinære generalforsamling vælges mindst 3 suppleanter 

 I vedtægternes § 4 stk. 2: stod tiligere 7) Valg af 2 interne revisorer.  

Ændres til: 7) Valg af revisor. 

Bemærkning: Der vælges således ikke længere interne revisorer men alene én ekstern revisor 

 I § 4 stk. 2: 8) Valg af 1 ekstern revisor, såfremt medlemstallet pr. 1. maj overstiger 5000 medlemmer.  

Punktet udgår, da §4 stk 7 i vedtægterne allerede har valgt én ekstern revisor. 

Bemærkning: Da May Day er tilskudsberettiget til støtte som almennyttigt oplysningsforbund vælges der uanset medlemstal én ekstern revisor til revision og påtegning af det 
reviderede regnskab samt erklæring til Kunststyrelsen om regnskabet. 

Punkterne er godkendt på den ordinære generalforsamling 2015 og skal herefter godkendes på den ekstraordinære generalforsamling. 

Referat: 

1. Valg af dirigent og referent:  

Dirigent: Marianne Wedel-Ibsen 

Referent: Liliane Elbek 

Marianne konstaterede at den ekstraordinære GF var lovlig indkaldt. 
 
2.Behandling af vedtægtsændringer: 
 

Fra seneste ordinære generalforsamling er der 3 godkendte forslag til ændringer af vedtægterne: 

 Denne linie i § 5:  På den ordinære generalforsamling vælges 3 suppleanter 

Ændres til:  På den ordinære generalforsamling vælges mindst 3 suppleanter 

Ændringen er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling som vedtægternes 4 stk 5 vedr. vedtægtsændringer kræver det 

 I vedtægternes § 4 stk. 2: stod tiligere 7) Valg af 2 interne revisorer.  

Ændres til: 7) Valg af revisor. 

Bemærkning: Der vælges således ikke længere interne revisorer men alene én ekstern revisor 

Ændringen er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling som vedtægternes 4 stk 5 vedr. vedtægtsændringer kræver det 

 I § 4 stk. 2: 8) Valg af 1 ekstern revisor, såfremt medlemstallet pr. 1. maj overstiger 5000 medlemmer.  

Punktet udgår, da §4 stk 7 i vedtægterne allerede har valgt én ekstern revisor. 

Bemærkning: Da May Day er tilskudsberettiget til støtte som almennyttigt oplysningsforbund vælges der uanset medlemstal én ekstern revisor til revision og påtegning af det 
reviderede regnskab samt erklæring til Kunststyrelsen om regnskabet. 



Ændringen er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling som vedtægternes 4 stk 5 vedr. vedtægtsændringer kræver det 

Punkterne er godkendt på den ordinære generalforsamling 2015 og nu også på en ekstraordinær generalforsamling som vedtægterne kræver. 

 
Ekstraordinær GF afsluttes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


