
  Til behandling på Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsens 
generalforsamling 23. januar 2020 

 

   
 

Forslag til vedtægtsændringer for Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen 

Nuværende formulering: 

§ 4. Ledelse 

Generalforsamling  

Der afholdes en årlig generalforsamling i januar måned. Indkaldelsen sker skriftligt med 14 dages varsel og med 

angivelse af dagsorden. Afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen i tilfælde hvor andet er fastsat i 

nærværende love. I tilfælde af stemmelighed foretages en ny afstemning; ved fornyet stemmelighed bortfalder 

forslaget. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen træffer beslutning herom, eller 

når en gruppe, der repræsenterer en væsentlig del af medlemmerne, fremsender et motiveret 

dagsordensforslag. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling sker skriftlig med 14 dages varsel.  

Bestyrelse  

Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Valg af bestyrelsen sker på den årlige generalforsamling og gælder for 2 år. 

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsesmøder 

afholdes efter behov og indkaldes af formanden. Bestyrelsen skal indkaldes, dersom 2 bestyrelsesmedlemmer 

anmoder formanden herom. 

Foreslås ændret til 

§ 4. Ledelse 

Generalforsamling  

Der afholdes en årlig generalforsamling i januar måned. Indkaldelsen sker på Dansk Botanisk Forenings 

hjemmeside med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde nedstående punkter. 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden 

3. Kassererens beretning 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af suppleant 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt til formanden for Jyllandskredsen senest 10 

dage før generalforsamlingen. 

Afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen i tilfælde hvor andet er fastsat i nærværende love. I 

tilfælde af stemmelighed foretages en ny afstemning; ved fornyet stemmelighed bortfalder forslaget. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når en 

gruppe, der repræsenterer en væsentlig del af medlemmerne, fremsender et motiveret dagsordensforslag. 

Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling sker skriftlig med 14 dages varsel.  

Bestyrelse  

Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Valg af bestyrelsen sker på den årlige generalforsamling og gælder for 2 år. 

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Der vælges 1 

suppleant for et år ad gangen. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formanden. Bestyrelsen 

skal indkaldes, dersom 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder formanden herom. 


