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HVORFOR?
Indkaldelsen skyldes, at de vedtægtsændringer, der 
var foreslået til vedtagelse, ikke kunne vedtages, da 
vedtægterne kræver 2/3 af medlemmernes opbak-
ning. Så mange var der slet ikke til stede ved den 
ordinære generalforsamling. 

Det kræves derfor at bestyrelsen indkalder til en 
ekstraordinær generalforsamling med disse ændrin-
ger som eneste punkt. Ved denne ekstraordinære 
generalforsamlingen kræves alene at flertallet af de 
fremmødte stemmer for forslagene.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Claus, Inna, Niels Christian, Henrik, Stig René, 
John, Harry, Anton & Susanne

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Frivillighuset, Havnegade 3, onsdag d. 17. maj 2017 kl. 17.00

PARAGRAFFER DER FORESLÅS ÆNDRET ER:  
§4 §7 §10 og §11.

I §4 handler det alene om en tilføjelse, så det 
præciseres at kontingentet følger kalenderåret:

”Som medlem kan optages enhver person, forening, 
institution eller firma, der er interesseret i Christi-
ansmøllen, dens historie, bygningsmæssige minder 
og formidling heraf jfr. Formålsparagraffen, mod at 
betale kontingent. Kontingentindtægterne anvendes 
til at gennemføre og understøtte formålsparagraffen. 
Kontingentet fastsættes på den årlige generalfor-
samling. Medlemskabet følger kalenderåret. For 
at kunne stemme skal kontingentet for indeværende 
år være betalt en uge inden generalforsamlingen. 
Fuldmagt er ikke en mulighed.”

I §7 handler det om en udvidelse af bestyrelsen 
fra 7 til 9 medlemmer. Der er meget arbejde og 
mange laugsmedlemmer der gerne vil bidrage 
og derfor ønskes en udvidelse af staben:

Nuværende ordlyd: 
”Laugets interesser varetages af en bestyrelse på 
7 medlemmer, hvoraf de 6 medlemmer vælges af 
generalforsamlingen for to år ad gangen og afgår 
skiftevis hvert andet år (3 i ulige år og 3 i lige år). 
Der vælges op til 2 suppleanter for ét år ad gangen.” 
(....)

Ny ordlyd:
”Laugets interesser varetages af en bestyrelse på 
9 medlemmer, hvoraf de 8 medlemmer vælges 
af generalforsamlingen for to år ad gangen og 
afgår skiftevis hvert andet år (4 i ulige år og 4 i 
lige år). Der vælges op til 2 suppleanter for ét år ad 
gangen.” (....)

I §10 stilles der krav om at bestyrelsen tegner en 
bestyrelsesansvarsforsikring, som vi indtil videre 
ikke har haft. Vi har talt med en af kommunens 
jurister, som har oplyst, at da vi ikke råder over 
nogen stor økonomi, forvalter en formue, laver inve-
steringer el.lign. på foreningens vegne, er det ikke 
nødvendigt. 

Derfor foreslår vi at denne passus slettes.

I §11 handler det om at generalforsamlingen i fremti-
den vil være fuldt beslutningsdygtig og ikke som det 
er tilfældet nu kræver en ekstraordinær generalfor-
samling ved vedtægtsændringer, når de fremmødte 
ikke udgør 2/3 af medlemsskaren.

Nuværende ordlyd:
”Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved en 
generalforsamling når 2/3 af Laugets medlemmer 
stemmer derfor, eller ved to på hinanden følgende 
generalforsamlinger, af de fremmødte medlemmer 
ved simpel stemmeflerhed.” (...)

Ny ordlyd:
”Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved en gene-
ralforsamling når 2/3 af de fremmødte medlemmer 
stemmer derfor.” (...)

Vedtægterne i deres helhed finder du på vores 
hjemmeside: www.christiansmoellen.dk


