
A’GamerZ Bilag A til ordinær generalforsamling 2020

Forslag om vedtægtsændringer
Hvert forslag starter på en ny side. Den første dog lige herunder. Det som slettes vises med rød 
skrift, og nyt vises med grøn skrift.

Ad 6.1. Vedtægtsændringers kan træde i kraft efter vedtagelse ved enstemmighed
Forslagsstiller: Formanden Claus Agerskov, men ikke på vegne af bestyrelsen. 
Årsag: Det kan være ønskeværdigt at kunne foretage hurtige ændringer i vedtægterne, som kan 
forhindre indkaldelse til endnu et generalforsamling eller lignende. Det skal gælde for hvert enkelt 
forslag om vedtægtsændringer.

I §9 Vedtægter ændres:

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.

til 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages
på medmindre: 
a. der er angivet en anden fremtidig dato for ikrafttræden.
b. der er angivet en betingelse for ikrafttræden. 
c. den vedtages enstemmigt, hvor den i så fald kan træde i kraft øjeblikkelig.
Stk. 2.1. I tilfælde a og b skal sådanne betingede vedtægtsændringer oplyses på alle kommende 
generalforsamlinger til og med den første generalforsamling, hvor de er gældende.
Stk. 2.2. I tilfælde c, skal det oplyses inden afstemning, om den enkelte ændring ved enstemmig 
vedtagelse skal træde i kraft øjeblikkeligt.
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Ad 6.2. Dynamisk størrelse på bestyrelsen fra tre til syv med fra nul til tre suppleanter. 
Vi har haft problemer med at få besat den femte bestyrelsespost. Desuden vil det også være 
hensigtsmæssigt med en større bestyrelse, hvis der er nok, som gerne vil bidrage. Den mindste 
bestyrelsesstørrelse, som accepteres i folkeoplysende foreninger og af banker er på tre medlemmer. 
I det vedlagte forslag er det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer sat til syv og tre suppleanter. 
Disse antal kan dog ændres under diskussion af forslaget.

§4 stk. 9.2. og 9.3. ændres:

Stk. 9.2. Et menigt bestyrelsesmedlem vælges i ulige år for to år.
Stk. 9.3. To menige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

til

Stk. 9.2. Hvert år på den ordinære generalforsamling er menige bestyrelsesmedlemmer, som blev 
valgt for to år siden til en to-årig periode på valg. Bestyrelsesmedlemmer valgt for en kortere 
periode er ligeledes på valg.
Stk. 9.3 To til fem menige bestyrelsesmedlemmer vælges alt efter den eksisterende 
bestyrelsessammensætning og med et ønske om flest medlemmer i bestyrelsen.

a) Kandidater kan godt stille op til både en to-årig og en et-årig bestyrelsespost
b) Kandidater til en to-årig bestyrelsespost vælges i prioriteret rækkefølge
c) Kandidater til en et-årig bestyrelsespost vælges i prioriteret rækkefølge
d) Ved to menige bestyrelsesmedlemmer i den nuværende bestyrelse valgt for to-årig periode 

på seneste ordinære generalforsamling, vælges op til to menige bestyrelsesmedlemmer for 
en to-årig periode, og ellers op til tre menige bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode. 
De højst prioriterede vælges ind.

e) For et-årige perioder vælges de højst prioriterede ind, som ikke blev valg til en to-årig 
periode, så bestyrelsen fyldes mest muligt op.

I §4 stk. 9.4. og 9.5 ændres:

Stk. 9.4. Hvert år vælges første suppleant for et år.
Stk. 9.5. Hvert år vælges anden suppleant for et år.

til

Stk. 9.3. Hvis muligt vælges der bestyrelsessuppleanter op til halvdelen af antal 
bestyrelsesmedlemmer rundet ned. De benævnes i prioriteret rækkefølge første, anden og tredje 
bestyrelsessuppleant.

I §4 stk. 9.6 til 9.8 ændres nummereringen til stk. 9.4 til 9.6, da der ellers vil være et hul i 
nummereringen.
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§6 Stk. 4. ændres:
Bestyrelsen består af 7 poster: Formand, kasserer, tre menige
bestyrelsesmedlemmer samt første suppleant og anden suppleant.

til 

Bestyrelsen består af tre til syv medlemmer: Formand, kasserer, et til fem menige
bestyrelsesmedlemmer. Yderligere kan der være suppleanter i ordnet rækkefølge op til halvdelen af 
bestyrelsens antal medlemmer afrundet.

§6 Stk. 4. ændres:

Formanden indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt. Til mødet skal
der foreligge en dagsorden. Der indkaldes til møde, når bestyrelsen beslutter dette ved flertal,
eller når formanden skønner det nødvendigt. Desuden skal der indkaldes til bestyrelsesmøde,
hvis mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden, og
mødet afholdes da senest 14 dage derefter.

til 

Formanden indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelsen sker skriftligt via et medie, som alle 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har adgang til og er aftalt på forhånd. Til mødet skal
der foreligge en dagsorden. Der indkaldes til møde, når bestyrelsen beslutter dette ved flertal,
eller når formanden skønner det nødvendigt. Desuden skal der indkaldes til bestyrelsesmøde,
hvis mere end 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske om det overfor formanden, og 
mødet afholdes da senest 14 dage derefter. 

§6 Stk. 5. ændres:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

til 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af bestyrelsen er tilstede ved indkaldt 
bestyrelsesmøde med mindst fem dages varsel. Ved kortere varsel gælder flertal i den samlede 
bestyrelse. Ved stemmelighed er formandens eller ved dennes fravær kassererens stemme 
udslagsgivende. 

I §6 Stk. Stk. 10.1. ændres:

Bestyrelsen må højst bestå af to bestyrelsesmedlemmer som er umyndige.

til 

Højst 2/5 af bestyrelsen må være umyndige. Ved udtrædelser af bestyrelsen, så reglen ikke kan 
opretholdes, bliver den senest valgte af de umyndige 1. suppleant.
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Ad 6.3. Præcisering af indbyrdes forhold mellem bestemte poster
Forslagsstiller: Formanden Claus Agerskov, men ikke på vegne af bestyrelsen. 
Årsag: Der manglede en præcisering af, at man heller ikke må have bopæl sammen.

§6 Stk. 10.2. ændres:

Formand, kasserer eller revisor/revisorsuppleant må ikke være lovbestemt arveberettigede
eller have bopæl sammen med en lovbestemt arveberettiget.

til 

Formand, kasserer eller revisor/revisorsuppleant må ikke:
a) have bopæl sammen
b) være lovbestemt arveberettigede
c) have bopæl sammen med en lovbestemt arveberettiget.
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Ad 6.4. Præcisering omkring indsupplering af bestyrelsesmedlemmer ved vakance
Forslagsstiller: Formanden Claus Agerskov, men ikke på vegne af bestyrelsen. 
Årsag: 

§6 Stk. 8. ændres:

Stk. 8. Ved vakance i bestyrelsen kan bestyrelsen indsupplere et andet medlem. Valget gælder
da frem til næste ordinære generalforsamling. I tilfælde af, at formandsposten bliver vakant,
skal bestyrelsen i stedet indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 28 dage efter at
vakancen er opstået, med punktet valg af formand på dagsordenen.

til

Stk. 8. Ved vakance i bestyrelsen tilbydes suppleanter i prioriterede rækkefølge, såfremt de opfylder
kravet til bestyrelsessammensætningen herunder antallet af umyndige. 
Stk. 8.1. Sekundært kan bestyrelsen indsupplere et eller flere medlemmer. 
Stk. 8.2 Indsuppleringen gælder frem til næste generalforsamling for suppleanter. For andre dog 
kun frem til næste generalforsamling. 
Stk. 8.3. I tilfælde af, at formandsposten bliver vakant, skal bestyrelsen i stedet indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter at vakancen er opstået, med punktet valg af 
formand på dagsordenen. Den resterende bestyrelse skal hurtigst muligt vælge en fungerende 
formand indtil generalforsamlingen. Den konstituerende formand skal begrænse sit hverv til det 
nødvendige.
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Ad 6.5. Mulighed for afholdelse af virtuelle generalforsamlinger
Forslagsstiller: Formanden Claus Agerskov, men ikke på vegne af bestyrelsen. 
Årsag: I følge praksis på området for foreningsjura, så er generalforsamlinger kun tilladt, hvis det er
ved fysisk fremmøde medmindre andet fremgår af vedtægterne.

I §4 tilføjes:

Stk. 11 Generalforsamlinger kan afholdes virtuelt, hvis det ikke er muligt at afholde den fysisk med 
op til udskydelse på 30 dage enten ifølge den oprindelig indkaldelse eller seneste afholdelsesdato 
ifølge vedtægterne. 
St. 11.1 Mediet til afholdelses af virtuelt generalforsamling, skal kunne tilgås vederlagsfrit og på de 
alment benyttede platforme. Spillekonsoller betragtes i denne sammenhæng ikke som almene 
platforme til afholdelse af virtuelle møder.
Stk. 11.2 Deltagelse ved en virtuel generalforsamling sidestilles med fysisk fremmøde.
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