Referent: Stine Emilie Knudsen

Kvindelige Veteraner
Referat af Stiftende Generalforsamling 11. Juni 2017
Program for formiddagen:
1200: Mødes ved flagstangen
1215: Velkomst
1230: PAUSE til at hente kaffe og summe over om man ønsker at stille op i bestyrelsen
1245: Dagorden for officiel Stiftende Generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte
4. Valg af stemmetællere
5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
6. Valg til bestyrelsen
Til bestyrelsen skal der vælges
• Forkvinde/mand
• Næstforkvinde/mand
• Kasserer
• 4 bestyrelsesmedlemmer
• 2 suppleanter, disse kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret
7. Eventuelt
1445: Afrunde med opsummering af Stiftende Generalforsamling
1500: Officiel afslutning – der tages billeder af foreningen og nyvalgte bestyrelse
1500-1600: Fri samtale og hygge for dem der lyster

Sara la Cour bød velkommen og gennemgik dagens program.
Stiftende Generalforsamling påbegyndt.
Gennemgang af vedtægter
§1 vedtaget
§2 vedtaget
§3 vedtaget
Tilføjelse af ekstra punkt:
7 ”at sikre kvindelige potentielle veteraners vilkår og trivsel”
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Tilføjelse vedtaget
§4 vedtaget
§5
Forslået:
1: Såfremt en ansøger skønnes at ville skade foreningens omdømme og tarv, kan
ansøgningen afvises efter koordination mellem hovedbestyrelse, kartoteksfører og den
berørte lokalforening.
2: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem eller et støtte medlem såfremt medlemmet
ikke overholder foreningens vedtægter, eller i øvrigt skader foreningen eller
veteransagen. Det ekskluderede medlem eller støttemedlem kan skriftligt begære
eksklusionen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling.
Nyt forslag vedtaget
§6
Forslået:
1: Foreningskontingentet opkræves af landsforeningen. Repræsentantskabet træffer
på det årlige repræsentantskabsmøde beslutning om kontingentets størrelse. En andel
af det årlige kontingentet pr. medlem tilgår lokalforeningen.
2: Medlemskontingentet opkræves helårligt med forfaldsdato den 01. januar.
3: Nye medlemmer og støttemedlemmer er kontingentfrie i indmeldelsesåret.
4: Manglende betaling af kontingent medfører sletning af medlemskab og nulstilling
af anciennitet.
5: Foreningen er ikke forpligtiget til at rykke for manglende betaling.
6: Adresseændring skal meddeles landskartoteksføreren, hvis adresse står i
medlemsbladet.
7: Kontingentet indeholder betaling for medlemsbladet ”BARETTEN”, som udgives
af landsforeningen.
Nyt forslag vedtaget
§7
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Forslået:
1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2: Generalforsamlingen finder sted hvert år primo november
3: Generalforsamling indkaldes via mail og på foreningens hjemmeside med mindst
14 dages varsel.
4: Ethvert medlem og støtte medlem, der ikke er i restance, har stemmeret ved
generalforsamlingen.
5: Medlemmer og støtte-medlemmer, der ikke er optaget som medlem eller
støttemedlem forud for indkaldelsen til den pågældende generalforsamling har ikke
stemmeret.
6: Afstemninger foregår ved håndsoprækning.
7: Såfremt et flertal af fremmødte medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske
skriftligt og afstemning herom sker ved håndsoprækning.
8: Ved overdragelse af fuldmagt har fuldmagtsindehaveren den fulde råderet over
stemmen. Det tilstedeværende medlem eller støttemedlem kan kun råde over én
fuldmagt.
Nyt forslag vedtaget
§8
Forslået:
1: Valg af dirigent.
2: Valg af referent.
3: Valg af stemmetællere.
4: Forkvinden/formandens beretning til godkendelse.
5: Kassererens beretning til godkendelse.
6: Valg til bestyrelse – alle valg foregår ved håndsoprækning, dog kan ethvert
medlem anmode om skriftlig afstemning. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen
vælges for en 1 årig periode.
Bestyrelsen består af:
-

Forkvinde/formand

-

Næstforkvinde/næstformand

-

Kasserer
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-

4 bestyrelsesmedlemmer

-

2 suppleanter, disse kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret

7: Valg af revisor. Revisor vælges for 1 år.
8: Indkomne forslag. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med et 2/3 flertal af
foreningens samlede antal tilstedeværende medlemmer
Nyt forslag vedtaget
§9
Forslået:
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14
dages varsel. Såfremt mere end halvdelen af medlemmerne eller støttemedlemmerne
skriftligt kræver det, med angivelse af begrundelse herfor, skal bestyrelsen indkalde
til ekstraordinær generalforsamling inden for 60 dage efter modtagelse.
Nyt forslag vedtaget
§10 Vedtaget
Foreningen for Kvindelige Veteraner stiftet d. 11.juni 2017
Valg til bestyrelsen
Bestyrelsesposter
-

Forkvinde/mand: Sara la Cour

-

Næstforkvinde/mand: Marie Sihm

-

Kassere: Stine Emilie Knudsen

-

1. bestyrelsesmedlem: Rickie Robertsen

-

2. bestyrelsesmedlem: Miranda Ottesen

-

3. bestyrelsesmedlem: Gitte Holmbjerg

-

1. suplant: Mette Brungaard Madsen
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