Forslag til vedtægtsændringer
Generalforsamling 1. marts 2010
Fremsendt af bestyrelsen 10. februar 2010

Forslag 1.
Fremhævet Slettes
Rød skrift Indsættes

§7
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges af og blandt medlemmerne. 2/3
medlemmer afgår efter tur, men genvalg kan ske. Bestyrelsen vælger selv sin formand,
næstformand, kasserer, sekretær og sekretær fører protokol over samtlige beslutninger.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens virksomhed.
Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til bestyrelsen for AaBN Signalforsyning.
Valg af bestyrelse sker på den årlige generalforsamling, der skal afholdes i første kvartal Februar
måned hvert år. Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel ved annoncering i den lokale
avis og ved meddelelse på AaBN Signalforsynings informationskanal.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
- på lige år afgår 3
- på ulige år afgår 2
og valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det eller 1/5 af foreningens
medlemmer skriftlig kræver det. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med
hensyn til indkaldelse m.v. som for ordinære.
I forbindelse med afholdte programafstemninger skal bestyrelsen, såfremt stemmeprocenten udgør 45%
eller derover, sammensætte en programflade i overensstemmelse med resultatet af den foretagne
afstemning. Der skal være videst muligt enighed mellem Birkelse Ryaa Antenneforening og de andre
samarbejdsparter i AaBN signalforsyning, dog har bestyrelsen pligt til at sikre en sådan alsidighed, at
der også tages hensyn til mindretals interesser. Den sammensatte programflade skal holdes indenfor det

nuværende kontingent. På den efterfølgende generalforsamling orienterer bestyrelsen om den valgte
programflade.
Hvis stemmeprocenten ikke udgør 45% er det op til bestyrelsen, ud fra resultatet af afstemningen, at
sammensætte en programflade der både sikrer alsidighed, og at der også tages hensyn til mindretals
interesser. Den valgte programflade indstilles til godkendelse på den efterfølgende generalforsamling.

Forslag 2.
Fremhævet Slettes
Rød skrift Indsættes

§8
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel majoritet, dog 2/3 af de fremmødte, når
der er tale om vedtægtsændringer. Til beslutning om foreningens ophævelse kræves dog, at mindst
2/3 af medlemmerne er tilstede på den generalforsamling, hvor spørgsmålet
behandles og at mindst 2/3 af de fremmødte er for beslutningen. Såfremt det tilstrækkelige antal
medlemmer ikke er mødt og forslaget ikke har opnået 2/3 af de tilstedeværende stemmer, er det
bortfaldet. Stemmer 2/3 eller mere for det, indkalder bestyrelsen inden 1 måned til ekstraordinær
generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, uanset
hvor mange medlemmer der er mødt.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker pr. brev til samtlige medlemmer.
Ønsker et medlem at fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen, skal forslaget
være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer
i restance er ikke stemmeberettigede.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker pr. brev til samtlige medlemmer.
Ønsker et medlem at fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen, skal forslaget med
navns underskrift være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

