
Dagsordenens punkt 7 s 

 

Hovedbestyrelsens forslag til ændring af ved-

tægtens § 15.2 ”Regionsgeneralforsamling” 

 

        
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen (HB) 

 

Forslagets tekst: Den foreslåede tekst er markeret med kursiv og fremhævet med gul. 

§ Nuværende tekst Forslag til ændret tekst Begrundelse for 
ændringen 

15.2 Regionsgeneralforsamling 
 
Generalforsamlingen er regio-
nens højeste myndighed i alle 
regionens anliggender. 
Regionen afholder ordinær 
generalforsamling hvert år 
mellem 1. april og 7. maj, og 
der indkaldes til denne i for-
eningens medlemsblad med 
mindst 4 ugers varsel. 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden skal indeholde 
mindst følgende punkter: 
 
1. Regionsbestyrelsens års-

beretning 
2. Godkendelse af regnskab 

fra foregående kalenderår 
3. Regionens handlingsplan 

for det kommende år, her-
under deltagelse i 

Regionsgeneralforsamling 
 
Generalforsamlingen er regi-
onens højeste myndighed i 
alle regionens anliggender. 
Regionen afholder ordinær 
generalforsamling hvert år 
mellem 1. april og 7. maj, og 
der indkaldes til denne på for-
eningens medier med mindst 
4 ugers varsel. 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden skal indeholde 
mindst følgende punkter: 
 
1. Regionsbestyrelsens års-

beretning 
2. Godkendelse af regnskab 

fra foregående kalenderår 
3. Regionens handlingsplan 

for det kommende år, her-
under deltagelse i 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringen her er 
en konsekvens af 
forslag 7 i, og 
den gennemfø-
res, hvis forslag 7 
1 vedtages. 
 
 
 
 
 
Praksis er, at ved 
alle andre uraf-
stemnings-valg 
accepteres resul-
tatet, uanset om 
det sker ved 
kamp- eller freds-
valg. 



foreningens politiske fo-
kusområder 

4. Rammebudget for det 
kommende år 

5. Indkomne forslag 
6. Bekræftelse af valg af regi-

onsformand, hvis denne er 
valgt ved fredsvalg (året 
efter ordinært repræsen-
tantskabsmøde og samme 
år som ordinært valg af 
landsformand) 

7. Valg af regionsbestyrel-
sesmedlemmer for en to-
årig periode 

8. Valg af to suppleanter for 
et år og evt. bemyndigelse 
til, at regionsbestyrelsen 
kan være selvsupplerende 

9. Valg af to økonomiske 
kontrollanter 

10. Evt. forslag til foreningens 
repræsentantskabsmøde 
(samme år som afholdelse 
af ordinært repræsentant-
skabsmøde) 

11. Valg af repræsentanter og 
suppleanter 

 
Aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pensio-
nistmedlemmer i regionen har 
stemmeret på regionsgeneral-
forsamlingen. Samtlige med-
lemmer i regionen har taleret. 
 

foreningens politiske fo-
kusområder 

4. Rammebudget for det 
kommende år 

5. Indkomne forslag 
6. Udgår 

 
Punkterne 7-11 ændres 
redaktionelt til 8-12 
 
 
 

 
8. Valg af regionsbestyrel-

sesmedlemmer for en to-
årig periode 

9. Valg af to suppleanter for 
et år og evt. bemyndi-
gelse til, at regionsbesty-
relsen kan være selvsup-
plerende 

10. Valg af to økonomiske 
kontrollanter for en toårig 
periode. Den ene vælges i 
lige år og den anden i 
ulige år (forskudt). 
 

11. Evt. forslag til foreningens 
repræsentantskabsmøde 
(samme år som afhol-
delse af ordinært repræ-
sentantskabsmøde) 

12. Valg af repræsentanter og 
suppleanter 

 
Aktive medlemmer, stude-
rende medlemmer og pensio-
nistmedlemmer i regionen 
har stemmeret på regionsge-
neralforsamlingen. Samtlige 
medlemmer i regionen har ta-
leret. 
 

alle valg. Derfor 
foreslås dette 
ændret her, så 
der er overens-
stemmelse med 
praksis.  
 
Ændringen bety-
der, at bekræf-
telse af valg af 
regionsformand, 
der er valgt ved 
fredsvalg, udgår. 
 
 
 
Ændringen i 
nummer 10 sik-
rer, at valgperio-
derne ikke er 
sammenfal-
dende.  
 
 

 



        
Motivation af forslaget: 

HB ønsker med ændringen i nummer 6 at skabe overensstemmelse med det forhold, at 

ved alle andre urafstemnings-valg accepteres resultatet, uanset om det sker ved kamp- el-

ler fredsvalg. 

HB ønsker med forslaget om valg af økonomiske kontrollanter at sikre, at der kontinuerligt 

og med fast kadence vælges økonomiske kontrollanter.  

Ændringen i førte afsnit er en konsekvens af forslag 7 i         

 

 

 


