
FORSLAG til ændring af vedtægter i LHF’s Aftenskole

Nuværende:

§6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling 
afholdes normalt i perioden 15. februar til 15. april, og indkaldes med mindst 14 dages 
varsel.

Indkaldelsen skal ske skriftlig og med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag fra medlemmerne
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Procedure for valg af deltagerrepræsentant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant, eller valg af statsautoriseret revisor
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

Ændres til: 

§6 Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling 
afholdes normalt i perioden 15. februar til 15. april, og indkaldes med mindst 14 dages 
varsel.

Indkaldelsen skal ske skriftlig og med dagsorden indeholdende mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Skolelederens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5. Forelæggelse af budget for det kommende år, samt fastlæggelse af 

kontingent
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, og suppleanter

A. Valg af formand i ulige år 
B. Valg af næstformand i lige år
C. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen
D. Valg af 1. og 2. suppleanter for et år ad gangen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, for 1 år ad gangen
9. Eventuelt



Ny §7 Afstemningsregler generelt

Valg sker ved skriftlig afstemning, hvis dette kræves af 1 eller flere medlemmer.

Blanke stemmer regnes for gyldige stemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Nuværende §7

§7 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Samt 1-2 
suppleanter. Bestyrelsen afholder efter generalforsamlingen et møde hvor den konstituerer
sig.

Efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse skal der være mulighed for at vælge et 
bestyrelsesmedlem blandt og af deltagerne i foreningens aktiviteter. Endvidere deltager 
foreningens skoleleder, og 1-2 repræsentanter udpeget af, og blandt foreningens 
lærerkreds og øvrige ansatte personer i bestyrelsen møder uden stemmeret.

Stk. 2 For bestyrelsesmedlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men 
medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Ændres til:

§8 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Samt 1-2 
suppleanter. Bestyrelsen afholder efter generalforsamlingen et møde hvor den konstituerer
sig. Foreningens skoleleder deltager i møderne, dog uden stemmeret.

Stk. 2 For bestyrelsesmedlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men 
medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§8 ændres til §9 



Nuværende §9 regnskab

§9 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til
kommunens tilskuds model og regler for regnskabsaflæggelse og revision. Det reviderede 
regnskab udsendes sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet 
bestyrelsesmedlem.

Ændres til §10 Regnskab 

§10 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af revisor i henhold til
kommunens tilskuds model og regler for regnskabsaflæggelse og revision.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet 
bestyrelsesmedlem.

§10 ændres til §11 

Nuværende §11 

§11 Vedtægts ændringer

Vedtægtsændringerne kan ændres med 2/3del flertal på generalforsamlingen, når 
ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden. 
Vedtægterne skal være i overensstemmelse med vedtægterne for Fora.

§11 ændres til:

§12 Vedtægts ændringer

Vedtægtsændringerne kan ændres med 2/3del flertal på generalforsamlingen, når 
ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidigt udsendt dagsorden. 

§12 ændres til §13

§13 ændres til §14

§14 ændres til §15


