
   

Forslag til vedtægtsændring af  
§ 4, § 6 og § 7 

 

§ 4 Generalforsamlingen.  

4.3 En ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal indkaldes af 
bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig meddelelse enten via oplag på 
foreningens lokale, døveforeningens hjemmeside eller medlemmernes e-
postadresser.  

4.5 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling, må være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

§ 4 Generalforsamlingen.  

4.8 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende 
punkter:  
1. Valg af:      a. dirigent 
                        b. referent  
                        c. 2 stemmetæller  
2. Foreningens årsberetninger fremlægges  
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse 
4. Orientering om budget og vedtagelse af medlemsforeningens kontingentandel.  
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne  
6. Valg af 3-5 medlemmer til bestyrelse:  a. formand (hvert år)  
                                                                          b. kasserer (lige år) 
                                                                          c. 1. bestyrelsesmedlem (ulige år)  
                                                                          d. 2. bestyrelsesmedlem (lige år)  
                                                                          e. 3. bestyrelsesmedlem (ulige år)  
                                                                          f. 2 suppleanter (hvert år)  

7. Valg af 1 revisor (hvert år)  

 

 

 

 



   
§ 6 BESTYRELSEN.  

 
6.1 Foreningens bestyrelse består af 3-5 medlemmer. En formand, en kasserer og 1-3 
bestyrelsesmedlem(mer), der alle vælges på generalforsamlingen. 

 
6.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen herunder formanden er til 
stede 

 
 
6.3. Forretningsudvalget, som består af formanden, et bestyrelsesmedlem og 
kassereren, har ansvaret for foreningens daglige virksomhed.  

 
6.4. Forretningsudvalget behandler alle sager herunder hastesager og økonomiske 
beslutninger op til 10.000 kr. og står til ansvar over for den samlede bestyrelse. 
Udvalget holder møder så ofte som det skønnes nødvendigt.  

 
6.5. Hvis formanden eller kassereren afgår i utide, indkaldes der til ekstraordinær 
generalforsamling 

 
6.6. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, kan bestyrelsen indkalde suppleanten som 
indtræder indtil den førstkommende ordinære generalforsamling. I tilfælde af 
suppleringen ikke lader sig gennemføre, indkaldes der til ekstraordinære 
generalforsamling  
 
6.7. 1 repræsentant fra hvert udvalg eller afdeling i følge forretningsordenen kan 
deltage i fællesrådsmøder.  

6.8 Repræsentanter fra afdelinger vælges hvert år lige efter deres årsmøder og dette 
meddeles til foreningen senest 14 dage før generalforsamlingen. Samtidig udpeges en 
stedfortræder.  

Repræsentanter fra udvalgene vælges hvert år internt og dette meddeles til 
foreningen senest 14 dage før generalforsamlingen. Samtidig udpeges en 
stedfortræder.  

 



   
 

6.9 Bestyrelsen nedsætter forskellige udvalg i samarbejde med udvalg og afdelinger. 

Tegningsret  

6.16 Foreningen tegnes af det samlede forretningsudvalg.  

 

§ 7 Udvalg og afdelinger  

Definitioner af udvalg og afdeling:  
• Udvalg: Nedsættes af bestyrelsen/foreningens medlemmer og står kun til 

ansvar over for bestyrelsen.  
• Afdeling: Selvstændig enhed med et specifikt område/interesse som holder 

eget årsmøde og vælger egen ledelse. En afdeling kan være en tidligere 
forening, der nu går ind under Aarhus Døveforening og følger foreningens 
vedtægter.  
 

• Bestemmelser vedrørende udvalg  
• 7.1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige arbejdsopgaver.  
• 7.2 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde udpege lederen til nye udvalg.  
• 7.3 Udvalgslederen findes intern i udvalget, såfremt forhindringen opstår, se § 

7.2  
• 7.4 Udvalgene kan få bevilget et tilskud til drift, rejser, inventar osv. Efter 

godkendelse af foreningens bestyrelse.  
• 7.5 De midler, der indkommer ved udvalgets arrangementer, sættes ind på 

udvalgets konto i foreningen og administreres af foreningens administration.  
• 7.6 Udvalgene skal indsende årsberetning til foreningens bestyrelse senest 1. 

marts.  

 

• Bestemmelser vedrørende afdeling  
• 7.7 Afdelingerne afholder deres årsmøder senest 1. marts. 

7.8 På årsmødet vælges en leder for afdelingen, der er ansvarlig overfor 
foreningens bestyrelse.  

•  



   
 

• 7.9 Såfremt lederen afgår i utide, suppleres posten efter bedste skøn af 
afdelingen og suppleanten fungerer indtil førstkommende årsmøde.  

• 7.10 Afdelingerne kan få bevilget et tilskud til drift, rejser, inventar osv., efter 
godkendelse af foreningens bestyrelse 

• 7.11 De midler, der indkommer ved afdelingens arrangementer, sættes ind på 
afdelingens konto og administreres af foreningens administration.  

• 7.12 Afdelingerne skal indsende årsberetning til foreningens bestyrelse inden 
1. marts.  

 
 


