
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING 

 

Nuværende vedtægter: 

§ 9 BESTYRELSE 

Stk. 2 Bestyrelsen består af: 

a. formand 

b. næstformand 

c. kasserer 

d. fire ordinære medlemmer 

e. to suppleanter 

På lige årstal vælges formand og to ordinære medlemmer. På ulige årstal vælges næstformand, kasserer og to 

ordinære medlemmer. De to suppleanter vælges hvert år. 

§ 12 TEGNING – HÆFTELSE 

Stk. 1 FNUG tegnes af formand og næstformand i forening, eller i en af disses fravær af formand/næstformand 

og et andet bestyrelsesmedlem i forening. 

 

Forslag til reviderede vedtægter: 

§ 9 BESTYRELSE 

Stk. 2 Bestyrelsen består af: 

a. formand 

b. kasserer 

c. tre til fem ordinære medlemmer 

d. to suppleanter 

På lige årstal vælges formand og mindst 1 bestyrelsesmedlem. På ulige årstal vælges kasserer og mindst 2 

bestyrelsesmedlemmer. De to suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen kan på generalforsamlingen 

konstituere sig selv med næstformand, sekretær eller andre relevante poster. 

§ 12 TEGNING – HÆFTELSE 

Stk. 1 FNUG tegnes af formand og kasserer i forening, eller i en af disses fravær af formand/kasserer og et 

andet bestyrelsesmedlem i forening. 

 

 

Motivation for vedtægtsændringen: 

Bestyrelsen foreslår denne vedtægtsændring med henblik på nemmere at hverve nye medlemmer til 

bestyrelsen og mere smidigt danne en bestyrelse. Der fremhæves mulighed for at poster til bestyrelsen kan 

aftales internt og efter relevans. Direkte valg til næstformand fjernes, men posten som næstformand vil stadig 

være gældende hvis bestyrelsen konstituerer sig med én. Derfor er paragraf 12 nødvendig at justere, 

udelukkende i forhold til tegningsretten, skulle bestyrelsen vælge ikke at besætte en næstformandspost.  

Det vigtigste i vedtægtsændringen er muligheden for at danne en bestyrelse på et samlet interval mellem 5-7 

personer, suppleanter ikke talt med. Dermed undgås en ekstraordinær generalforsamling, og risiko for at 

meget frivilligt arbejde forsinkes, fordi det ikke har været muligt at vælge en samlet bestyrelse.  

Der vil fortsat være direkte valg til formand og kasserer. Behovet for mere smidighed er til stede, da det har 

vidst sig sværere at hverve interesserede medlemmer til landsdækkende frivilligt bestyrelsesarbejde. Der er 

ikke lagt op til en fast reducering af antallet bestyrelsesmedlemmer, men en mulighed for at forsætte til den 

efterfølgende års ordinære generalforsamling for valghandling.  


