
Forslag til vedtægtsændringer 

Generalforsamling i SF Aalborg, 15/1 2022, vedr. dagsorden pkt. 8 om indkomne 

forslag 

Nuværende vedtægter Forslag til vedtægtsændring Motivation 

§5 Bestyrelsen Tilføjelse: 

 

Stk. 11. Dagsordener, referater 

samt evt. bilag fra bestyrelses-

,medlemsmøder o. lign. 

mødefora skal offentliggøres 

på partiforeningens 

hjemmeside under 

”Dokumentsamling” senest 1 
uge efter mødets afholdelse. 

Undtaget for offentliggørelse 

er lukkede mødepunkter og 

fortrolig information, jf. § 5, 

stk. 10. 

 

 

Som det er i dag, opdateres 

hjemmesiden ikke systematisk 

og konsekvent med dette 

materiale. Der er flere ’huller’, 
fx intet fra møderne i 2021, og 

generelt slet intet om 

medlemsmøderne.Det er 

ærgerligt, at man som menigt 

medlem ikke kan følge med i 

aktiviteterne i partiforeningen, 

hvis man selv bliver forhindret, 

udover hvad der måtte fremgå 

af nyhedsbrevet. Disse 

mødefora er jo åbne for 

medlemmer, og derfor bør 

referater og andet herfra også 

offentliggøres. 

§ 7 Generalforsamlingen 

 

Stk. 1. Generalforsamlingen, 

der er partiforeningens højeste 

myndighed, afholdes hvert år i 

januar kvartal (…) 

Ændringsforslag: 

 

januar kvartal erstattes med: 

 

første kvartal 

 

I praksis har det samme 

betydning, men ’første kvartal’ 
er en mere præcis angivelse af 

tidspunktet for 

generalforsamlingen – som 

netop ikke skal afholdes i 

januar, hvilket en hurtig 

læsning af sætningen godt 

kunne give indtryk af. 

§ 7 Generalforsamlingen 

 

Stk. 1.  (…) indkaldes skriftligt 

hhv. elektronisk med mindst 14 

dages varsel (…) 

Ændringsforslag: 

 

mindst 14 dages varsel 

erstattes med: 

 

mindst 1 måneds varsel 

 

14 dages varsel er meget kort 

tid til en så vigtig begivenhed. 

Indkaldelsen bør sendes ud i 

bedre tid af respekt for 

begivenheden og 

medlemmerne samt for skabe 

de bedste betingelser for et 

stort fremmøde. Det er praksis 

i mange andre foreninger, at 

generalforsamlinger varsles 

med min. 1 måned. Selv om 

det ikke er vedtægtsbestemt, 

plejer partiforeningens 



bestyrelses også at varsle 

dette med ca. en måneds 

varsel. Dette bør derfor klart 

og tydeligt fremgå af 

vedtægterne, så det efterleves 

hver gang. 

§ 7 Generalforsamlingen 

 

Stk. 1. Forslag til vedtagelse på 

generalforsamlingen skal være 

bestyrelsen i hænde pr. brev 

eller mail (…) 

Ændringsforslag: 

 

Erstat pr. brev eller med: 

 

på 

Hvem sender breve i dag? Eller 

aflevere håndskrevne breve? 

Det vil gøre det nemmere for 

alle, hvis forslag udelukkende 

modtages elektronisk. 

§ 7 Generalforsamlingen 

 

Stk. 1. Forslag til vedtagelse på 

generalforsamlingen (…) 
senest syv dage før 

generalforsamlingen 

Tilføjelse: 

 

Evt. indkomne forslag 

offentliggøres på hjemmesiden 

senest 1 uge før 

generalforsamlingen 

Mest mulig åbenhed op til 

generalforsamlingen. Det giver 

medlemmer det bedste 

grundlag for at kunne tage 

stilling op til selve 

generalforsamlingen, hvis 

forslag mv. er kendt på 

forhånd. 

§ 7 Generalforsamlingen 

 

Stk. 1.  

Tilføjelse: 

(som et nyt sidste afsnit) 

 

Medlemmer, der ønsker at 

stille op, skal meddele deres 

motiverede kandidatur 

skriftligt via mail til bestyrelsen 

senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen offentliggør senest 

1 uge før generalforsamlingen 

kandidaterne på hjemmesiden 

under ”Generalforsamlinger”.  
 

Her tænkes på alle punkter i 

dagsordenen, der vedrører 

valghandlinger, dvs. i 

princippet pkt. 9-14 (også hvis 

man har et brændende ønske 

om at være fanebærer, men 

ellers naturligvis primært de 

andre poster). 

Det er mest fair overfor både 

modkandidater og 

medlemmer, hvis 

kandidatfeltet er åbent og 

offentligt. Det gør alle bedre 

forberedt.  

§ 7 Generalforsamlingen 

 

Stk. 3. Den ordinære 

generalforsamling skal 

indeholde flg. punkter: 

Tilføjelse/ændringsforslag: 

 

Dagsorden til den ordinære 

Det er vel dagsordenen, der 

skal indeholde punkterne? 

Generalforsamlingen finder 

først sted, når vi mødes. 

§ 7 Generalforsamlingen 

 

Stk. 3. Den ordinære 

generalforsamling skal 

indeholde flg. punkter: 

(…) 

Tilføjelse: 

 

 

 

 

 

De foreslåede tilføjelser skal 

skabe bedre sammenhæng 

med beskrivelsen af 

bestyrelsens rolle på 

generalforsamlingen, jf. § 7, 

stk. 1. 



5. Bestyrelsens beretning 

6. Aktivitetsplan 

7. Regnskab og budget 

 

5. Fremlæggelse 

afbestyrelsens beretning 

6. Fremlæggelse af 

(foreløbig)aktivitetsplan 

7. Fremlæggelse og 

godkendelse afregnskab og 

budget 

Derudover er det sprogligt 

mere præcist i forhold til, hvad 

punktet rent faktisk 

indeholder, og hvordan det 

skal behandles. 

§ 7 Generalforsamlingen Tilføjelse: 

 

Stk. 5. Hvis særlige 

samfundsforhold kræver det, 

kan generalforsamlingen 

undtagelsesvist gennemføres 

digitalt 

Pga. corona blev 

generalforsamlingen sidste år 

afviklet digitalt. Den mulighed 

fremgår ikke af vedtægterne, 

og det bør den gøre, da det 

bestemt ikke kan afvises at 

blive aktuelt igen, fx ved en ny 

pandemi. 

§ 7 Generalforsamlingen 

 

Tilføjelse: 

 

Stk. 6. Referatet fra 

generalforsamlingen såvel som 

evt. ekstraordinær 

generalforsamling 

offentliggøres på 

partiforeningens hjemmeside 

senest 14 dage efter mødets 

afholdelse 

samt udsendes med 

førstkommende nyhedsbrev 

efter generalforsamlingen eller 

evt. ekstraordinær 

generalforsamling 

Referatet fra 

generalforsamlingen er 

tilgængelig på hjemmesiden, 

men det bør have samme 

betydning som dagsordenen, 

og derfor bør det også være 

vedtægtsbestemt, at det skal 

uploades på hjemmesiden 

samt indgå i det første 

nyhedsbrev efter 

generalforsamlingen, hvor der 

i forvejen oplyses om 

eksempelvis nyvalgt 

bestyrelse.I det nyhedsbrev 

kunne der med fordel også 

oplyses om, hvor man finder 

dokumenter fra 

generalforsamling m.v.  

Der bør generelt være mere 

fokus på, hvad man kan finde 

på hjemmesiden, fx lige efter 

generalforsamlingen og 

generelt i løbet af året, fx via 

Facebooksiden. 

§ 8 Medlemsmødet 

 

Medlemsmødet er mellem 

generalforsamlingen 

partiforeningens højeste 

myndighed 

Ændringsforslag: 

 

generalforsamlingen erstattes 

med: 

 

generalforsamlinger 

Selvom der konsekvent bruges 

bestemt entalsform ved de 

fleste overskrifter, giver det 

ikke sprogligt mening at sige 

mellem noget, der kun er i 

ental. Alternativt bestemt 



 

eller 

 

generalforsamlingerne 

flertal, hvis dette foretrækkes. 

§ 8 Medlemsmødet 

 

 

Tilføjelse: 

(som det sidste afsnit i § 8): 

 

Dagsordener, referater samt 

evt. bilag fra medlemsmøder 

skal offentliggøres på 

partiforeningens hjemmeside 

under ”Dokumentsamling” 

senest 1 uge efter mødets 

afholdelse 

Følger i forlængelse af forslag 

til tilføjelse om § 5, stk. 11. Her 

specifikt omkring 

medlemsmøder. Da 

vedtægerne specifikt 

omhandler dette mødeforum, 

foreslås det derfor også 

præciseret, hvordan materiale 

herfra skal gøres tilgængelig 

for medlemmerne. 

 


