
Forslag til ændring af vedtægternes § 5 - Generalforsamling 

Fremsættes af bestyrelsen til behandling ved generalforsamlingen den 10. april 2019 

Dagsordenens pkt. 5.2 

Nuværende ordlyd Forslag til ny formulering 

§ 5. Generalforsamling  

Den årlige ordinære generalforsamling 
afholdes inden udgangen af april måned.  

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 
ugers varsel. Indkaldelsen sker ved brev eller 
ved annoncering i områdedækkende aviser. 
Indkaldelsen ved brev skal indeholde 
dagsorden, revideret regnskab, budget og 
eventuelt indkomne forslag. Indkaldelsen via 
aviser skal alene indeholde dagsorden.  

Generalforsamlingen er i alle foreningens 
anliggender højeste myndighed. 

Generalforsamlingen ledes af en af 
forsamlingen valgt dirigent. 

Dagsordenen for den ordinære 
generalforsamling skal mindst indeholde 
følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskab forelægges til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Bestyrelsens aktivitetsplan og budget 

for det kommende år 
7. Fastsættelse af kontingent for næste 

regnskabsår 
8. Valg af formand 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
12. Eventuelt. 

§ 5. Generalforsamling  

(Første afsnit ændres ikke) 
 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 
ugers varsel. Indkaldelsen sker ved brev eller 
e-mail til medlemmerne eller ved 
annoncering i områdedækkende aviser. 
Indkaldelsen ved brev eller e-mail skal 
indeholde dagsorden, revideret regnskab, 
budget og eventuelt indkomne forslag. 
Indkaldelsen via aviser skal alene indeholde 
dagsorden.  

Indkaldelsen med tilhørende materiale 
offentliggøres desuden på foreningens 
hjemmeside. 

 

(De efterfølgende afsnit - fra 
"Generalforsamlingen er i alle....." - ændres 
ikke) 

 

 

 

Begrundelse for forslaget 

Udgifterne ved at udsende indkaldelser ved brev er i løbet af de seneste år steget betragteligt, og 
kvaliteten af postbesørgelsen er blevet væsentligt forringet. Samtidig er borgernes brug af e-mail 
i alle mulige sammenhænge blevet meget markant forøget. 

Bestyrelsen ønsker derfor med dette forslag til vedtægtsændring at få mulighed for, at 
indkaldelse til generalforsamling med tilhørende materiale kan sendes ved e-mail til de 
medlemmer, som oplyser deres e-mailadresse til foreningen. Øvrige medlemmer vil fortsat få 
indkaldelsen m.v. tilsendt ved brev.  

Samtidig foreslås det som noget naturligt, at indkaldelsen m.v. også skal offentliggøres på 
foreningens hjemmeside www.hospiceregionh.dk. 

Muligheden for indkaldelse via annoncering i aviser fastholdes, men anvendes normalt ikke.  


