
Forslag til ændringer af vedtægter for May Day

Her ses forslag til en ny §7 i vedtægterne. Der er flere ændringer, markeret med grønt. Den oprindelige

udgave kan fortsat ses på hjemmesiden her: https://www.mayday-info.dk/vedtaegter/

På generalforsamlingen vil hver ændring blive gennemgået og der vil blive stemt om ændringen af hver af

de 4 stykker (2, 3, 7 og 8) der er foreslået ændringer til. Hovedformålet er en mere flad organisationsform.

§ 7. BESTYRELSE

Stk.1: Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen består af 5

medlemmer. I lige år er 2 medlemmer på valg og i ulige år 3 medlemmer. På den ordinære

generalforsamling vælges mindst 3 suppleanter. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tiltræder

og afgående bestyrelsesmedlemmer fratræder umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk.2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson MK, 1 talsperson, kasserer og 3 medlemmer.

Bestyrelsesopgaverne beskrevet i forretningsordenen fordeles ligeledes på det konstituerende møde. Dette

sker umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse og offentliggøres senest 1 uge efter på

hjemmesiden. Ved afgang i en periode mellem to gf generalforsamlinger kan den resterende bestyrelse

vælge at lade en suppleant indtræde i bestyrelsen efter aftale med denne. Bestyrelsesmøde afholdes 4

gange årligt. Når forpersonen finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det,

skal der afholdes bestyrelsesmøde. Når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal der afholdes

bestyrelsesmøde. Dagsorden skal angives.

Stk.3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed

er forpersonens stemme udslagsgivende. I tilfælde af stemmelighed udsættes punktet til et nyt møde hvor

hele bestyrelsen skal deltage.

Stk.4: Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage medhjælp, ligesom bestyrelsen kan vælge at oprette et

sekretariat og i forbindelse hermed aflønne en eller flere medarbejdere ansat i sekretariatet.

Stk. 5 Bestyrelsen har adgang til at indbyde gæster til foreningens møder. Alle medlemmer kan deltage i

bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret, medmindre et bestyrelsesmedlem nedlægger

veto.

Stk.6: Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 7 Der skrives referat fra alle møder. Et kort beslutningsreferat gøres tilgængeligt for medlemmerne på

hjemmesiden (kræver log-in). Medlemmer kan få referater fra bestyrelsesmøder tilsendt ved henvendelse

til bestyrelsen, dog undtaget oplysninger om behandlede personsager.

§ 8. TEGNING Foreningen tegnes af formanden samt yderligere to 3 medlemmer af bestyrelsen. Der kræves

2 tegningsberettigedes godkendelse af enhver udgående betaling fra foreningens konto. Der kan udstedes

prokura til sekretariatsledelsen. Orientering til offentligheden varetages af bestyrelsen, evt. ved

uddelegering.

Udsendt 7. oktober 2021 via foreningsadministrator med e-mail til medlemmerne


