Ændringsforslag 1 Fremstillet af bestyrelsen
Hidtidig formulering
§8. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes sidste mandag i november måned. Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages
skriftligt varsel via e-mail eller med brev samt offentliggøres på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger
om dagsordenen samt vedlægges eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen må skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 1. november.
Klubbens regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der i overensstemmelse med klubbens vedtægter afgør alle spørgsmål vedrørende
sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
Stk.2. Dagsordenen skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af: A. Formand - B. Kasserer - C. Bestyrelsesmedlem 1 - D. Bestyrelsesmedlem 2 – E. Bestyrelsesmedlem 3 - F. Første
bestyrelsessuppleant - G. Anden bestyrelsessuppleant
6. Valg til udvalg
7. Valg af to revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Valg af rytterrepræsentant
10. Eventuelt

Ændres til:
§8. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes sidste mandag i november måned. Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages
skriftligt varsel via e-mail eller med brev samt offentliggøres på klubbens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger
om dagsordenen samt vedlægges eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen må skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 1. november.
Klubbens regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der i overensstemmelse med klubbens vedtægter afgør alle spørgsmål vedrørende
sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
Stk.2. Dagsordenen skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af: A. bestyrelsesmedlem 1 - B. valg af bestyrelsesmedlem 2 - C. valg af bestyrelsesmedlem 3 - D. valg af
bestyrelsesmedlem 4 - E. valg af bestyrelsesmedlem 5 - F. valg af første bestyrelsessuppleant - G. valg af anden
bestyrelsessuppleant
6. Valg til udvalg
7. Valg af to revisorer
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde og bekendtgør konstitueringen i mødereferatet på klubbens
hjemmeside.
Stk 3 ændres til: Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Bestyrelsesmedlem 1, 3 og 5 vælges i ulige år.
Bestyrelsesmedlem 2 og 4 vælges i lige år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år

Begrundelse:
Der vælges ikke til særskilte poster i bestyrelsen. Det har i praksis vist sig vanskeligt at besætte enkelte poster som
eksempelvis kasserer og det er derfor hensigtsmæssigt at bestyrelsen konstituerer sig selv. Det er også hensigtsmæssigt i den
situation at en enkelt bestyrelsesmedlem fratræder i utide.

Rytterrepræsentanten har ikke hidtil deltaget i møder og det er uklart hvad rollen egentlig består i derfor foreslås at punktet
udgår. Alternativt skal der være en klar definering af hvad rollen indebærer

Ændringsforslag 2 Fremstillet af bestyrelsen
Hidtidig formulering
§ 10. Stemmeret og valgbarhed
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt fjorten år. Stemmeret indtræder dog først efter tre
måneders medlemskab og er betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance eller har anden gæld til klubben.
Forældre og værger til medlemmer under fjorten år har møde- og taleret.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Ændres til:
§ 10. Stemmeret og valgbarhed
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt fjorten år og forældre til medlemmer under 14 år.
Stemmeret indtræder dog først efter tre måneders medlemskab og er betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance
eller har anden gæld til klubben.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Begrundelse:
Der er ingen til at varetage BU interesser hvis ikke forældrene til de betalende medlemmer har stemmeret. Ofte er disse
forældre alligevel også medlemmer af udvalg og bestyrelser mv. og skal således betale for at yde et frivilligt stykke arbejde.

Ændringsforslag 3 fremstillet af Kristian Birkemose
Hidtidig formulering
§ 13. Økonomi
Alle medlemmer betaler et på generalforsamlingen fastsat kontingent. Dog er æresmedlemmer kontingentfri

Ændres til:
§ 13. Økonomi
Alle medlemmer betaler et på generalforsamlingen fastsat kontingent. Dog er æres- og bestyrelsesmedlemmer kontingentfri

Begrundelse:
Det virker ikke rimeligt at der skal betales kontingent for at yde et frivilligt stykke arbejde, især ikke hvis der ikke samtidigt er et
ønske om at cykle. Det opfordres derfor til at også bestyrelsesmedlemmer holdes kontingentfri. Måske kan dette endda anspore
flere til at opstille til bestyrelsen.

