Ekstraordinær generalforsamling
for

Albertslund GamerZ
afholdt 16. april 2017
Referat

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af to stemmeoptællere
Valg af bestyrelse
Afholdelse af næste ekstraordinære generalforsamling
Eventuelt

1. Valg af dirigent
Claus Agerskov valgt uden modkandidat.

2. Valg af referent
Claus Agerskov valgt uden modkandidat.

3. Valg af to stemmeoptællere
Udelades grundet blot fem deltagere, så afgørelser sker enten ved enighed eller håndsoprækning.
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4. Forslag til vedtægtsændringer
Tilføjelse af §4 Stk. 4.3.
Stk. 4.3. Medlemmer som er umyndige kan med taleret og stemmeret repræsenteres af en af deres
forældre eller værge ved generalforsamlinger.
Begrundelse: Forældre har mulighed for at repræsentere deres barn på generalforsamlingen.
Alternativt skal man kræve at både barn og forælder bliver indmeldt i foreningen. Sidstnævnte vil
give os et højere medlemstal.
Enstemmigt vedtaget.
Tilføjelse af §4 Stk. 4.4. kun ved vedtagelse af tilføjelse af §4 stk. 4.3.
Stk. 4.4. Forælder eller værge til et umyndigt medlem indmeldt senest 28 dage før
generalforsamlingen kan opnå samme rettigheder ved generalforsamlingen som medlemmer
indmeldt senest 28 dage før generalforsamlingen ved at melde sig ind inden generalforsamlingens
start.
Begrundelse: Gøre det muligt for forældre at kunne stille op til formand, kasserer og bestyrelsen
selvom det kun er deres barn, som er tilmeldt rettidigt. Dermed kan de være myndige
bestyrelsesmedlemmer modsat deres barn.
Enstemmigt vedtaget.
Tilføjelse af §4 Stk. 8.2.
Stk. 8.2 Kandidater til formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, suppleant, revisor og revisorsuppleant
kan kun stille op uden at være fysisk tilstedet ved at have tilkendegivet deres kandidatur senest 15
dage før afholdelse.
Begrundelse: Sikre at der ikke kommer en række kandidater til poster på generalforsamlingen uden
at disse er kendt i forvejen eller i det mindste deltager til generalforsamlingen.
Enstemmigt vedtaget.
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Tilføjelse af §4 Stk. 8.3, 8.4 og 8.5 kun ved vedtagelse af tilføjelse af §4 stk. 8.2.
Stk. 8.3. Kandidat til formand og kasserer bliver sekundært kandidat til bestyrelsemedlem og
tertiært kandidat til suppleant medmindre andet er angivet ved kandidatur.
Stk. 8.4. Kandidat til bestyrelsesmedlem bliver sekundært kandidat til suppleant medmindre andet
er angivet ved kandidatur.
Stk. 8.5. Kandidat til revisor bliver sekundært kandidat til revisorsuppleant medmindre andet er
angivet ved kandidatur.
Begrundelse: Sikre at der ikke er tvivl om kandidater kun stiller op til den enkelte post eller også
de sekundære og tertiære poster.
Enstemmigt vedtaget.
§6 Stk. 9. fjernes det med kursivt fremhævede og c) ændres til b)
Stk. 9 Umiddelbart efter endt ordinær generalforsamling samles den nye bestyrelse, hvor
a) bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer
b) der fastsættes en dato for det førstkommende bestyrelsesmøde senest 21 dage senere.
c) fordeles ansvarsområder eksempelvis deltagelse i udvalg
Begrundelse: Bestyrelsen konstituere ikke sig selv. Se afsnit om valg af formand og kasserer i
forbindelse med ordinær generalforsamling.
Enstemmigt vedtaget.
§6 Stk. 10. fjernes det med kursivt fremhævede
Stk. 10. Umyndige medlemmer kan ikke bestride posten som formand, kasserer, revisor eller
revisorsuppleant.
Begrundelse: Posterne som revisor og revisorsuppleant kan bestrides af andre end medlemmer af
foreningen.
Enstemmigt vedtaget.
Tilføjelse af §7 Stk. 7.1.
Stk. 7.1. Regnskabet skal være klar til revidering senest 21 dage før afholdelse af ordinær
generalforsamling.
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§8 Stk. 1. ændres fra
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere
bestyrelsesmedlem i foreningen. Mindst én af disse skal være bosiddende i Albertslund kommune.
til
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst ét yderligere
myndigt bestyrelsesmedlem i forening. Mindst én af disse skal være bosiddende i Albertslund
kommune.
Begrundelse: Selvom det som står i de oprindelige vedtægter giver mening, så var det ”i forening”,
som skulle have stået der. Desuden tilføjes ”myndigt” for at sikre, at dem der indgår sådanne
forpligtelser er myndige.
Enstemmigt vedtaget.
§9 Stk. 1. ændres fra
Stk. 1. Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
til
Stk. 1. Vedtægterne kan ændres med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Begrundelse: Det var en fejl i de oprindelige vedtægter. Meningen skrives nu direkte ind. Det er
også denne mening, som er blevet benyttet i forbindelse med ændring af vedtægterne denne dato.
Enstemmigt vedtaget.
§9 Stk. 1.1. tilføjes
Stk. 1.1. Vedtægtsændringen vedrørende opløsning af foreningen kan kun ændres efter samme
regler som opløsning af foreningen.
Begrundelse: Det skal ikke være muligt at opløse foreningen med færre krav ved at ændre i
vedtægterne for netop denne paragraf.
Enstemmigt vedtaget.
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§9 Stk. 2. tilføjes det fremhævede.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på.
til
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på medmindre, der er angivet en anden fremtidig dato eller betingelse for ikrafttræden. I så
fald skal sådanne betingede vedtægtsændringer oplyses på alle generalforsamlinger til og med
den første generalforsamling, hvor de er gældende.
Begrundelse: Hvis man er klar over, at der snarligt opstår nye betingelser for foreningen, så kan
vedtægterne ændres til, når disse betingelser indtræffer, uden at der skal afholdes en ekstraordinær
generalforsamling i forbindelse med dette.
Enstemmigt vedtaget.
§10 Stk. 1. tilføjes det fremhævede.
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan finde sted på en af følgende måder:
a) en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens opløsning er eneste punkt og med
mindst 2/3 flertal af samtlige medlemmer.
b) på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 28 dages mellemrum, hvor
foreningens opløsning er eneste punkt og med mindst 2/3 flertal af de fremmødte.
Begrundelse: Det var en fejl i de oprindelige vedtægter. Meningen skrives nu direkte ind, så der
ikke er tvivl.
Enstemmigt vedtaget.

5. Afholdelse af næste ekstraordinære
generalforsamling
Da der er i de nuværende vedtægter står, at vedtægtsændringer træder i kraft fra den generalforsamling, hvor de vedtages. Så skal der igen afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor
vedtægter vedtaget på indeværende generalforsamling er trådt i kraft, som enten har virkning ved en
fastsat dato eller bestemte betingelser er opnået før at nye vedtægter er gældende.
Denne ekstraordinære generalforsamling er allerede indkaldt og afholders i morgen den 17. april
2017.
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6. Eventuelt
Intet.

Albertlund, den 16. april 2017

Claus Agerskov
Formand

(vakant)
Bestyrelsemedlem

Annette Agerskov
Kasserer

Vita Agerskov
Bestyrelsemedlem

(vakant)
Bestyrelsemedlem
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