SØNDERJYDSK FODBOLDDOMMERKLUB
75. generalforsamling
Mandag, den 29. januar 2018 kl. 19.00 på Ravsted Forsamlingsgård

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretninger

a. Bestyrelsens beretning
b. Dommerudvalgets beretning

3. Økonomi

a. Fremlæggelse af regnskab
b. Budget

4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsesmedlem i hænde senest 8 dage før generalforsamling)
Der er foreløbig indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring af klubbens love med følgende tekst:
Bestyrelsen foreslår ændring af § 06, stk. a
fra følgende tekst:
Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer , hvoraf kun formanden vælges direkte på
generalforsamlingen.
til følgende tekst:
Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.

5.

Bestyrelsen foreslår ændring af § 07, stk. g.
fra følgende tekst:
På generalforsamlingen vælges for 2 år ad gangen:
• I år med lige årstal: Formand og 1 bestyrelsesmedlem.
• I år med ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer.
• Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant.
• Hvert år vælges 1 revisor for en 2 årig periode samt 1 revisorsuppleant, denne afgår hvert år.
til følgende tekst:
På generalforsamlingen vælges for 2 år af gangen:
• I år med lige årstal : Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
• I år med ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsens medlemmer har ingen andel i klubbens formue eller evt. driftsoverskud, ligesom de
heller ikke hæfter for evt. gæld eller underskud.
• Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant.
• Hvert år vælges 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år.
Valg af bestyrelse

a. Valg af formand
b. Hvis forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 4 medlemmer til 5 medlemmer er

vedtaget under pkt. 4, stemmes om pkt. ”5 c” på dagsordenen og pkt. ”5e” udgår.

c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
d. Hvis forslag om udvidelse af bestyrelsen fra 4 medlemmer til 5 medlemmer IKKE er
vedtaget under pkt. 4, stemmes om pkt. ”5e” på dagsordenen:

e. Valg af 1bestyrelsesmedlem for 2 år.
f. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.

6. Revisorvalg

7. Eventuelt.

a. Valg af 1 revisor for 2 år.
b. Valg af revisorsuppleant for 1 år.

