
 

 

 

  Hillerød, den 5. februar 2022 
 

 

Generalforsamling 2022 
 

Indkomne forslag - forslag 1 
 
 

Bestyrelsen fremlægger følgende ændring af vedtægternes § 10: 
 
 § 10.1 På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5 - 7 personer, der under 

ansvar for generalforsamlingen, varetager Firmaidræt Hillerøds interesser.  
  
 § 10.2 Til bestyrelsen vælges 1 formand, 1 økonomiansvarlig, 3 - 5 

bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.  
    
 § 10.3 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og ansvarsområder samt evt. 

sekretær.  
  
 § 10.4 Bestyrelsen kan dog udpege en sekretær uden stemmeret.  
  
 § 10.5 Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for 2 år ad gangen, således at formanden 

og op til 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år og den økonomiansvarlige og 
op til 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.  

  
 § 10.6 Suppleant til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.  
  
 § 10.7 Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc-udvalg, hvortil 

der også kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen.  
  
 § 10.8 Formanden (i dennes fravær næstformanden) leder Firmaidræt Hillerøds 

anliggender og indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte formanden eller mere end ét 
bestyrelsesmedlem anmoder derom.  

 
 
Motivation: 
 
I 2018 blev det besluttet at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 personer for derved at fordele 
arbejdsopgaverne på flere hænder. Det har dog de senere år ikke været muligt at finde 
det fornødne antal personer, hvor bestyrelsen – med generalforsamlingens accept – har 
kørt videre med mulighed selvsupplering indtil den førstkommende generalforsamling. 
 
Bestyrelsen finder det stadig ønskeligt, at der kan køres med fuld besætning, men 
erkender udfordringerne ved at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer – derfor ønsker 
bestyrelsen en mere fleksible bestyrelsesstørrelse på min. 5 men max. 7 personer. 
 

 
 



 
 
 

 

                    Hillerød, den 5. februar 2022 
 
 

Generalforsamling 2022 
 

Indkomne forslag - forslag 2 
 
 
 

Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ny § 17, stk. 3: 
 

§ 17.3 ”Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt fysisk, men  
kan undtagelsesvis ved forsamlingsforbud eller andre  
restriktioner, der umuliggør en fysisk gennemførelse, afholdes  

  digitalt (online).” 
 
 
 

Motivation: 
 
En generalforsamling er medlemmernes demokratiske ret til både at gøre 
indflydelse på foreningens mål, vedtægter og bestyrelse.  
De sidste 2 år har været plaget af mange turbulente processer som følge 
af COVID-19, hvor bl.a. foreningens egen generalforsamling i 2021 blev 
udsat adskillige gange. 
 
For at kunne imødegå lignende situationer ønsker bestyrelsen at kunne 
gøre brug af de virtuelle muligheder, som der nu er opstået, til at kunne 
gennemføre en generalforsamling jfr. vedtægterne. 
 
Det skal bemærkes, at det er kun, hvor bestyrelsen finder det absolut 
umuligt fysisk at gennemføre en generalforsamling virtuelt – f.eks. hvis 
der er indkomne forslag, der ikke kan udsættes. 


