Forslag nr 1
Nuværende tekst

Forslag til ny tekst

§10 Årsmøde afholdes hvert år inden udgangen
af oktober med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Klasserepræsentantens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmerne
8. Valg af:
a. Formand
b. Kasserer
c. Bestyrelsesmedlemmer
d. Suppleant
9. Eventuelt

§10 Årsmøde afholdes hvert år inden udgangen
af oktober med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Klasserepræsentantens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Forslag fra medlemmerne
8. Valg af:
a. Formand
b. Kasserer
c. Bestyrelsesmedlemmer
d. Suppleant
9. Eventuelt

Indkaldelse til årsmødet offentliggøres på
hjemmesiden og udsendes via email til
medlemmerne senest 14 dage før årsmødet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmødet
fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage
før årsmødet

Årsmødet skal afholdes et centralt sted i landet.
Indkaldelse til årsmødet offentliggøres på
hjemmesiden og udsendes via email til
medlemmerne senest 14 dage før årsmødet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmødet
fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage
før årsmødet og skal kunne findes på foreningens
hjemmeside mindst 6 dage før mødet
Forslag indsendt af Jørgen Ring-Andersen
Begrundelse:
1. Hvis kørerforeningen skal tiltrække kørere fra
hele landet, så må man også afholde møderne et
centralt sted i landet så alle har samme mulighed
for at deltage. Medlemmer fra Sjælland har i
forvejen udgifter til bro/færge og når man så
holder mødet i Nordjylland, så risikerer
foreningen miste en del opbakning på den konto.
2. Det er ikke beskrevet i vedtægterne at forslag
skal offentliggøres på hjemmesiden

Forslag nr 2

Nuværende tekst:

Forslag til ny tekst:

§5 Foreningen ledes af en bestyrelse
bestående af 5 Medlemmer. Fordelt på en
formand, en kasserer samt 3
bestyrelsesmedlemmer. Formand og 2
medlemmer vælges på lige årstal og kasserer
og 1 medlem vælges på ulige årstal. Udover
bestyrelsen vælges også en suppleant.
Valg af klasserepræsentant foretages iflg.
DASU’s valgregler.

§5 Foreningen ledes af en bestyrelse
bestående af 5 Medlemmer. Fordelt på en
formand, en kasserer samt 3
bestyrelsesmedlemmer. Formand og 2
medlemmer vælges på lige årstal og kasserer
og 1 medlem vælges på ulige årstal. Udover
bestyrelsen vælges også en suppleant.
Bestyrelsen laver referat fra alle møder og
referater med alle beslutninger skal
efterfølgende lægges på foreningens
hjemmeside
Valg af klasserepræsentant foretages iflg.
DASU’s valgregler.

Forslag indsendt af Jørgen Ring-Andersen
Begrundelse:
Det har i denne sæson været meget
vanskeligt at følge med i hvad bestyrelsen
arbejdede med og henvendelser til
bestyrelsen er forblevet ubesvarede. Mere
åbenhed ønskes

