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Tilsluttet Danmarks Idrætsforbund, Kongelig Dansk Aeroklub, Idrætsrådet i Herning Kommune, Dansk Svæveflyver Union 

Til medlemmerne i Herning Svæveflyveklub: 
 

Bestyrelsen for Herning Svæveflyveklub foreslår følgende ændring af vedtægterne for Herning 

Svæveflyveklub til vedtagelse på klubbens generalforsamling den 6. februar 2016: 

 

§13, stk 2:  

”Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 

fire af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over de på 

bestyrelsesmøderne trufne beslutninger føres en protokol. Referater fra bestyrelsesmøder 

underskrives af de på det pågældende møde tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.” 

 

Ændres til: 

”Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 

tre af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over de på 

bestyrelsesmøderne trufne beslutninger føres en protokol. Referater fra bestyrelsesmøder 

underskrives af de på det pågældende møde tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.” 

 

§13, stk 4:  

”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 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 to og i 

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

samling.” 

 

Begrundelse: Bestyrelsen føler at arbejdet i bestyrelsen er for tungt og at der går for megen tid 

med driftsbeslutninger. Man ønsker at trimme lederskabet af klubben, således den bliver mere 

smidig og gradvist flytte driftsansvar og beslutninger ud i selvstyrende grupper. 

 

For bestyrelsen i Herning Svæveflyveklub 

Bjarne Sørensen 

Formand. 
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