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GAMMEL 
 
§7 Generalforsamling.  
Ordinær generalforsamling er foreningens øverste myndighed.  
Den afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.  
Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden og i lokal avis.  
Alle fremmødte medlemmer på/over 15 år og forældre/værge for medlemmer under 15 år har stem-
meret på generalforsamlingen, såfremt der ikke er restance på medlemmets kontingentbetaling.  
 
Personer med officielle klubhverv, har ligeledes stemmeret ved generalforsamlingen.  
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:  
1. Valg af dirigent.  
2. Valg af stemmetællere  
3. Forelæggelse af formandens beretning.  
4. Fremlæggelse af foreningens REGNSKAB til godkendelse.  
5. Fremlæggelse af afdelingens BUDGET til godkendelse.  
6. Indkomne forslag.  
7. Valg til bestyrelsen: (Vælges for en 2 årig periode)  
Lige år: Formand, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant  
Ulige år: Næstformand og et bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.  
8. Valg af revisor (Vælges for en 2 årig periode)  
9. Valg til Viby IF (VIF) repræsentantskab  
10. Eventuelt. Forslag fra medlemmer (punkt 6) og kandidater der ønsker at stille op til valg til besty-
relse (punkt 7), skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dags-
orden for generalforsamlingen inklusiv indkomne forslag udarbejdes af bestyrelsen og offentliggøres 
senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
NY 
 
§7 Generalforsamling.  
Ordinær generalforsamling er foreningens øverste myndighed.  
Den afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.  
Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside.  
Alle fremmødte medlemmer på/over 15 år og forældre/værge for medlemmer under 15 år har stem-
meret på generalforsamlingen, såfremt der ikke er restance på medlemmets kontingentbetaling.  
 
Personer med officielle klubhverv, har ligeledes stemmeret ved generalforsamlingen.  
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:  
1. Valg af dirigent.  
2. Valg af stemmetællere  
3. Forelæggelse af formandens beretning.  
4. Fremlæggelse af foreningens REGNSKAB til godkendelse.  
5. Fremlæggelse af afdelingens BUDGET til godkendelse.  
6. Indkomne forslag.  
7. Valg til bestyrelsen: (Vælges for en 2 årig periode)  
Lige år: Formand, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant  
Ulige år: Næstformand og et bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.  
8. Valg af revisor (Vælges for en 2 årig periode). Hvis ingen revisor opstilles, så anvendes hovedfor-
eningens revisor. 
9. Valg til Viby IF (VIF) repræsentantskab  
10. Eventuelt. Forslag fra medlemmer (punkt 6) og kandidater der ønsker at stille op til valg til besty-
relse (punkt 7), skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig 
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dagsorden for generalforsamlingen inklusiv indkomne forslag udarbejdes af bestyrelsen og offentlig-
gøres senest 7 dage før generalforsamlingen. 
 
Oprindelig forslag/anbefaling fra VIF 
VI har kigget i afdelingernes vedtægter og følgende afdelinger bør ændre: VIF hovedaf-
deling, Petanque, Løb, Gymnastik, Fodbold 
  
Forslag til tekst 
  
ændres til: 
--medlemmerne indkaldes skriftligt og/eller via de sociale medier 
  
VIF hovedforening vil i hvert fald ændre deres vedtægter på det kommende repræsen-
tantskabsmøde og HB har besluttet, at det er sidste år – hvor vi sætter en fælles an-
nonce op i dagbladende – så hvis i ikke ændre jeres vedtægter, hænger i selv på regnin-
gen !    
 
 
Tilbagemelding til VIF 
Fjernelse af det med opslag i avis. Vi har fravalgt det med sociale medier, da vi mener den er for 
bred, og kan åbne en diskussion om, hvilke sociale medier klubben er til stede på. Men det bliver na-
turligvis slået op på de platforme vi har. 
 


