
Forslag 1
Ændring til §4 Delegeretmødet. 

Erstatning: "Valg af øvrig bestyrelse " erstattes af "Valg af bestyrelsesmedlemmer til de øvrige 
poster" 
Tilføjelse: "Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter" 

Forslag 2-4
Ændring til §5
 ”Bestyrelsen består af formand, kasser, sekretær og bladudgiver, og der foretages særskilt valg til 
hver af de fire poster” ændres til (3 forslag indsendt): 

A: ”Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær, ungdomsansvarlig og evt. 1 menigt 
bestyrelsesmedlem. Alle poster vælges særskilt”

B: ”Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af
sekretæren, kassereren og 3 medlemmer. ”

C: ”"Bestyrelsen består som minimum af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der 
foretages særskilt valg til hver af posterne. Derudover kan bestyrelsen bestå af yderligere 
bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter." ”

Forslag 5
Ændring til §5
Erstatning: "Hvis et Bestyrelsesmedlem fratræder i utide, supplerer bestyrelsen sig selv." erstattes 
af: "Hvis et Bestyrelsesmedlem fratræder i utide, tiltræder en bestyrelsessuppleant i stedet." 

Forslag 6
§5 Bestyrelsen. 
Tilføjelse: "Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. 
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller 
mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne 
tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab." 

Forslag 7
§5 Bestyrelsen. 
Rettelse: "Bestyrelsen er forpligtet til at videregive beslutninger og informationer 
medlemsklubberne og de personlige medlemmer." tilføjes "til, så der stå: "Bestyrelsen er forpligtet 
til at videregive beslutninger og informationer til medlemsklubberne og de personlige medlemmer." 

Forslag 8
§6 Kontingent ændres til 

A:

”Klubberne betaler kontingent til DGF jf. de rammer som fastsættes hvert år ved delegeret møde. 
Ved betalingen fremsendes medlemsliste til DGFs Kasserer. Såfremt en klub ved årets andet kvartal 
er i restance vedr. kontingentbetaling for tidligere år , tilsendes klubbens formand en rykker med 14 
dages frist.

Såfremt betalingen stadig ikke forefinder, kan klubben ekskluderes fra DGF indtil ovenstående er 
bragt i orden.”



Forslag 9-10
Tilføjelse til vedtægter:
§8 Tegningsregler og hæftelse (Tidligere §8 bliver til §9 osv.)
A: Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ét øvrigt bestyrelsesmedlem. 
Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede 
bestyrelse. 
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 
påhviler foreningen. 

B:
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden eller kassereren. Ved optagelse af
lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen. 


