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Bestyrelsen for Herning Svæveflyveklub fremsætter følgende forslag til vedtagelse 
på klubbens ekstraordinære generalforsamling den 12. marts 2016: 

 

”Klubbens bestyrelse foreslår at følgende to bestyrelsesmedlemmer, Per Kragsø og Torben Nygaard 

udtræder urettidigt af bestyrelsen uden at blive erstattet af suppleanter, således at bestyrelsen 

herefter består af fem medlemmer som angivet i vedtægternes §13, stk 4. 

Ændringerne træder kraft umiddelbart efter forslagets vedtagelse” 

 

Begrundelse: På den ordinære generalforsamling var der flertal for at lade bestyrelsen reducere 

fra 7 medlemmer til 5 medlemmer og vedtægternes §13, stk 4 er således nu ændret. Desværre var 

der forvirring om hvorledes man så afklarede valget af nye bestyrelsesmedlemmer, og det 

besluttedes at følge dagsorden og foretage ordinært valg. Dermed har klubben stadig 7 

medlemmer i bestyrelsen som ikke er i hht. den ændrede §13, stk 4. Bestyrelsen ønsker, og er i 

øvrigt forpligtet til at rette op på dette misforhold. 

 

 

§13, stk 4:  

”Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og tre øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden 

vælges for to år ad gangen i ulige år, kassereren for to år ad gangen i lige år. I lige år vælges to og i 

ulige år en øvrig(e) bestyrelsesmedlem(mer) for to år ad gangen på den ordinære generalfor-

samling.” 

 

Ændres til: 

”Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og tre øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden 

vælges for to år ad gangen i ulige år, kassereren for to år ad gangen i lige år. I lige år vælges et og i 

ulige år to øvrig(e) bestyrelsesmedlem(mer) for to år ad gangen på den ordinære generalfor-

samling.” 

 

Begrundelse: For at det kommer til at passe med udskiftning af bestyrelsens medlemmer, således 

medlemmer ikke kommer til at sidde hverken mere eller mindre end de to år som vedtægterne 

foreskriver, er det nødvendigt med ovenstående rettelse. Dette betyder at Anders Møller Petersen 

og Steen Lomborg Andersen, som begge er valgt ind i 2015, kommer rettidigt på valg i 2017, og 

Christin Nielsen, som blev valgt ind i 2016, kommer på rettidigt valg i 2018.  

 

§13, stk 5:  

”Hvis der på en ordinær generalforsamling i lige år skal vælges mere end to øvrige 

bestyrelsesmedlemmer vælges de to kandidater, som får flest stemmer for en periode på to år, og 

de øvrige valgte for en periode på et år. Hvis der på en ordinær generalforsamling i ulige år skal 

vælges mere end tre kandidater vælges de tre kandidater, som får flest stemmer for en periode på 

to år og de øvrige valgte for en periode på ét år.” 
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Ændres til: 

”Hvis der på en ordinær generalforsamling i lige år skal vælges mere end et øvrigt 

bestyrelsesmedlem vælges den  kandidat, som får flest stemmer for en periode på to år, og de(n) 

øvrig(e) valgte for en periode på et år. Hvis der på en ordinær generalforsamling i ulige år skal 

vælges mere end to kandidater vælges de to kandidater, som får flest stemmer for en periode på to 

år og de(n) øvrig(e) valgte for en periode på ét år.” 

 

Begrundelse: Ændringen er nødvendig såfremt der er flertal for forslag 1 og §13, stk 4 dermed 

ændres, idet der fremover vil blive opstillet valg af hhv. ét og to bestyrelsesmedlemmer i hhv. lige 

og ulige år. 

 

 

 
Såfremt der ikke er flertal for bestyrelsens forslag 1, foreslår bestyrelsen følgende 

ændringer: 
 

§13, stk 4:  

”Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og tre øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden 

vælges for to år ad gangen i ulige år, kassereren for to år ad gangen i lige år. I lige år vælges to og i 

ulige år en øvrig(e) bestyrelsesmedlem(mer) for to år ad gangen på den ordinære generalfor-

samling.” 

 

Ændres til: 

”Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og fem øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden 

vælges for to år ad gangen i ulige år, kassereren for to år af gangen i lige år. I lige år vælges to og i 

ulige år tre øvrige bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.” 

 

Begrundelse: Hvis ikke medlemmerne kan lægge stemmer til et flertal for forslag 1, og dermed 

ikke accepterer at de to nævnte bestyrelsesmedlemmer trækker sig i utide uden erstatning af 

suppleanter, er bestyrelsen forpligtet til at få vedtægterne til at stemme overens med de reelle 

forhold, og således rettes §13, stk 4 tilbage til at beskrive en syv personers bestyrelse. 

 

For bestyrelsen i Herning Svæveflyveklub 

Bjarne Sørensen, Formand. 
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