Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring på Dansk Bavariaklubs
generalforsamling den 31. maj i Odden Havn:
Ad. 4 Medlemskab
4.1
Nuværende formulering:
”Alle der har interesse for Bavaria-både, kan blive medlem af klubben, og må rette sig efter klubbens
vedtægter. Medlemskabet er først gyldigt og giver stemmeret ved generalforsamlingen, når det fastsatte
kontingent er betalt. Et medlemskab giver 1 stemme på generalforsamlingen”.
Bestyrelsens forslag til ny formulering:
”Alle der har interesse for Bavaria-både, kan blive medlem af klubben, og skal rette sig efter klubbens
vedtægter. Medlemskabet er først gyldigt og giver stemmeret ved generalforsamlingen, når det fastsatte
kontingent er betalt. Et medlemskab gælder for et kalenderår fra 1. januar til 31. december og giver 1
stemme på generalforsamlingen. Medlemskontingentet opkræves én gang årligt, i marts.”.
4.4
Nuværende formulering:
Medlemmerne giver samtykke til at modtage e-mails fra klubben, som evt. indeholder
sponsorinformationer. Hvis man ikke ønsker, at modtage sponsorinformationer skal man henvende sig
skriftligt til sekretæren. Klubben videregiver ikke mailadresse til 3. part.
Bestyrelsens forslag til ny formulering:
Medlemmerne giver samtykke til at modtage e-mails fra klubben. Klubben videregiver ikke mailadresse til
3. part.
Klubben overholder persondataforordningen GDPR og har således udformet en privatlivspolitik, som
fremgår af hjemmesiden.
6 Generalforsamlingen
(Det drejer sig alene om den sidste del efter generalforsamlings-dagsordenens indhold)
Nuværende formulering:
Ad. 6 Generalforsamlingen
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i
forbindelse med landstræffet, som afholdes i Kristi himmelfarts dagene. Det bekendtgøres senest 4 uger før
mødet. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde før det af
bestyrelsen bestemte tidspunkt. Relevante bilag fremsendes sammen med indkaldelsen. Alle medlemmer
har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med et flertal af de afgivne
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Ingen har mere end én stemme og stemmeafgivningen kan ske ved fuldmagt. Et medlem kan ikke medtage
mere end 2 fuldmagter.
Generalforsamlingen dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Årsberetning af bestyrelsen
3) Revideret regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6) Valg af formand på lige år
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt
Bestyrelsen konstituere sig straks efter generalforsamlingen med undtagelse af formanden, som vælges
ved direkte valg af generalforsamlingen.
Bestyrelsen vælges for 2 år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.
Vedtagelser er gyldige ved almindeligt flertal. Valg foretages skriftligt hvis blot ét medlem ønsker dette.
Ændret på generalforsamlingen d. 250205 restaurant Albatrossen, Brøndby Havn, Hvidovre.

Bestyrelsens forslag til ny formulering:
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i
forbindelse med landstræffet, som afholdes i Kristi himmelfartsdagene. Det bekendtgøres senest 4 uger før
mødet. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde før det af
bestyrelsen bestemte tidspunkt. Relevante bilag fremsendes sammen med indkaldelsen. Alle medlemmer
har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med et flertal af de afgivne
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
Ingen har mere end én stemme og stemmeafgivningen kan ske ved fuldmagt. Et medlem kan ikke medtage
mere end 2 fuldmagter.
Generalforsamlingen dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Årsberetning af bestyrelsen
3) Revideret regnskab samt budget for det kommende år til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6) Valg af formand på lige år
7) Valg af bestyrelse
8) Valg af 2 suppleanter
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt
Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen med undtagelse af formanden, som vælges
ved direkte valg af generalforsamlingen. Formanden er på valg de lige år og næstformanden på valg i de
ulige år.
Bestyrelsen vælges for 2 år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.
Vedtagelser er gyldige ved almindeligt flertal. Valg foretages skriftligt hvis blot ét medlem ønsker dette.

