Forslåede Vedtægtsændringer til Farum Gymnastikforeningsvedtægter
Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden. Dette har vi gjort for at formalisere retningslinjerne
for bestyrelsens daglige arbejde. Derfor ønsker vi at tilføje følgende punkt til vedtægterne.
Tilføjelse til afsnittet:
§ 9 stk. 1. Bestyrelsen
Bestyrelsen udarbejder og fastlægger selv sin forretningsorden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsen foreslår, at regnskabsår ændres til fremover at følge Farum Gymnastikforenings
sæson, som er med start 01/07 og slutter 30/6. Årsagen til dette er, at bestyrelsen har et ønske
om, at tilskud samt budgettet følger den enkelte sæson.
Det betyder, at følgende paragraf i foreningens vedtægter foreslås ændret:
§ 12 REGNSKAB
Nuværende formulering:
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab og
status, forsynet med påtegning af revisoren, forelægges den ordinære
generalforsamling.
Ny formulering:
§ 12 REGNSKAB
Foreningens regnskabsår følger Farum Gymnastikforenings sæson. Farum Gymnastikforenings
regnskabsår går fra 01/07 til 30/06. Det reviderede regnskab og status, forsynet med påtegning af
revisoren, forelægges den ordinære generalforsamling.
Såfremt ændringer til § 12 godkendes
Bestyrelsen foreslår, at følgende ændring til § 6 godkendes for at følge det nye regnskabsår.
Nuværende formulering:
§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes en gang årligt senest 15. april. Alle foreningens medlemmer samt
personer indbudt af bestyrelsen har adgang til generalforsamlingen.

Ny formulering:
§ 6 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær
generalforsamling afholdes en gang årligt senest med udgangen af oktober måned. Alle
foreningens medlemmer samt personer indbudt af bestyrelsen har adgang til generalforsamlingen.

Tilføjelse til § 6
Generalforsamlingen kan afholdes ved fysisk møde, som onlinemøde eller et hybridmøde, hvor
både onlinemøde samt fysisk møde kombineres. Det er bestyrelsen, der suverænt afgør, hvilken
form for generalforsamling der bliver anvendt i hvert enkelt tilfælde. Bestyrelsen afgør endvidere,
hvilken onlineplatform der evt. skal anvendes ved en online- eller hybridgeneralforsamling, så
længe platformen lever op til de generelle betingelser, der gælder i forhold til afstemninger og
forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.

Farum, den 15. maj 2020

