ESBC Danmark
Generalforsamling 2022
21. september 2022
Hej alle
Hermed fremsendes ændringsforslag til lovenes § 6 Generalforsamlingen:
Nuværende ordlyd:
§ 6 Generalforsamlingen: Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til alle medlemmer med mindst
3 ugers varsel. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der med bindende virkning afgør alle spørgsmål
om behandlings- og afstemningsmåder. Afstemningen skal dog altid være skriftlig, såfremt et medlem
forlanger det. Alle beslutninger tages, og alle valg afgøres ved almindelig flertal, medmindre andet er
fastsat i vedtægterne. Stemmeret har alle medlemmer af ESBC Danmark, der har betalt kontingent for året,
hvor generalforsamlingen afholdes. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, dog således at
ingen må være i besiddelse af mere end fem fuldmagter. Generalforsamlingen afholdes hvert år i
forbindelse med DM Old Boys/Girls, eller et ESBC stævne, og har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning – herunder årets EM-stævne og overrækkelse af årets vandrepokaler.
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
8. Kommende stævne
9. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal fremsendes skriftligt eller pr. email.

Bestyrelsens forslag:
§ 6 Generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt eller per e-mail til alle medlemmer med mindst
3 ugers varsel.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der med bindende virkning afgør alle spørgsmål om
behandlings- og afstemningsmåder. Afstemninger skal dog altid være skriftlig, såfremt et medlem forlanger det. Alle beslutninger tages, og alle valg afgøres ved almindelig flertal, med mindre
andet er fastsat i vedtægterne.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i forbindelse med DBwFs Forbundsmesterskaber for
Old boys/girls eller et ESBC-stævne og har følgende dagsorden:

Formand: Lars Klokkedal
Uggeløse Bygade 4
3540 Lynge
Tlf.: 2367 1989
e-mail: klok@post1.dknet.dk

Sekretær: Birgit Arnet
Vildbaneparken 67M
2635 Ishøj
Tlf.: 2023 4615
e-mail: sysarnet@gmail.com

Kasserer: Børge Keller
Ejbyvej 69, Ejby
4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 4234 6985
e-mail: dbk@post7.tele.dk

Best.medlem: Henning Bjerregaard
Ørbækvej 8
2770 Kastrup
Tlf.: 3252 7340
e-mail:
henning.bjerregaard@mail.tele.dk

Best.medlem: Lise Mollerup Sørensen
Kornvænget 51 st.th
2750 Ballerup
Tlf.: 2237 7308
e-mail: lise.riggelsen@gmail.com

Best.suppleant: Bjarne Olsen
Syvhøjvænget 109
2625 Vallensbæk
Tlf.: 2117 1684
e-mail: bjarne@bjolsen.dk

Hjemmeside: www.esbc.dk
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Bankkonto: 4310-0016562947

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning - herunder overrækkelse af vandrepokaler
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
8. Kommende ESBC-stævne
9. Eventuelt
§ 6..1
Stemmeret har alle medlemmer af ESBC Danmark, der har betalt kontingent for året, hvor generalforsamlingen afholdes. Stemmeret kan udøves via hjemmesiden, per e-mail, brev eller ved
skriftlig fuldmagt dog således, at ingen må være i besiddelse af mere end 2 fuldmagter.
§ 6. 2
Forslag der ønskes behandlet under punkt 5 skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal fremsendes skriftligt eller per e-mail
Kandidater til bestyrelses- eller andre poster under punkt 6 og 7 kan indsende deres kandidatur
skriftligt eller per e-mail til formanden ligeledes senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kandidater til bestyrelses- eller andre poster under punkt 6 og 7 kan også opstille direkte
på selve generalforsamlingen.
§ 6.3
Senest 1o dage før generalforsamlingens afholdelse udsendes til medlemmerne en oversigt
over kandidater, der har indsendt deres kandidatur til bestyrelses- og andre poster under punkt
6 og 7 samt oversigt over indkomne forslag.
§ 6.4
Stemmeret der udøves ved e-mail eller brev skal være formanden i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Stemmeafgivelse ved e-mail eller brev til bestyrelses- samt
andre poster under punkt 6 og 7 skal udformes, så det specifikt fremgår, hvilken kandidat der
stemmes på og til hvilken post. Der kan kun stemmes på de kandidater, der er nævnt på den
udsendte kandidatliste.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
ESBC-Danmark
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