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Ekstraordinær generalforsamling 
 

Bestyrelsens forslag til ændringer: 
 
§ 3: 
Foreningen er medlem af Dansk Vægtløftnings Forbund, Østkredsens Vægtløftnings 
Forbund, Kalundborg Idrætsunion og er undergivet disses love og bestemmelser. 
 
ændres til: 
 
§ 3: 
Foreningen er medlem af Dansk Vægtløftnings Forbund og er undergivet disses love 
og bestemmelser. 
 
samt: 
 
§ 7: 
Til gyldig udmeldelse kræves, at der sker skriftlig eller telefonisk henvendelse til 
kassereren 14 dage inden kvartalets udgang. 
Når et medlem er kommet i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 14 
dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. 

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, før 
vedkommende har betalt et gebyr svarende til 2 kvartaler. 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning 
dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens 
medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden 
bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. 
Brug af doping vil uden varsel medføre øjeblikkelig og uigenkaldelig eksklusion fra 
klubben. 
Ved evt. dopingkontrol fra Dansk Idræts Forbund eller Dansk Vægtløftnings Forbund 
i træningstiden eller til stævner kan ingen medlemmer nægte at lade sig teste. 
Den evt. bøde eller bod vedr. dopingkontrol hæfter medlemmet selv for. 
 
ændres til: 
 
§ 7: 
Til gyldig udmeldelse kræves, at der sker skriftlig eller telefonisk henvendelse til 
kassereren eller medlemsadministrator. 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. 
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens 



 

medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden 
bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. 
Brug af doping vil uden varsel medføre øjeblikkelig og uigenkaldelig eksklusion fra 
klubben. 
Ved evt. dopingkontrol fra Dansk Idræts Forbund eller Dansk Vægtløftnings Forbund 
i træningstiden eller til stævner kan ingen medlemmer nægte at lade sig teste. 
Den evt. bøde eller bod vedr. dopingkontrol hæfter medlemmet selv for. 
 
samt: 
 
§12: 
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i 
alle forhold, dens på lovlige måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne 
handlinger forpligter foreningen. 
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær, der 
vælges for en periode af 2 år. (Formand og sekretær ulige årstal, næstformand og 
kasserer lige årstal). Yderligere er der 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år. 
Alle vælges på den ordinære generalforsamling, og kun stemmeberettigede 
medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Formanden vælges ved særlig afstemning, 
og genvalg kan finde sted. Listevalg kan ikke finde sted. 

Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv. 
Der kan udbetales vederlag til bestyrelsen. Vederlaget fastsættes til 5.000 kr. årligt i 
alt til fordeling efter beslutning i bestyrelsen. 
Vederlaget reguleres efter det øvrige arbejdsmarked. 
 
ændres til: 
 
§12: 
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i 
alle forhold, dens på lovlige måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne 
handlinger forpligter foreningen. 
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær, der 
vælges for en periode af 2 år. (Formand og sekretær ulige årstal, næstformand og 
kasserer lige årstal). Yderligere er der 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for et år. 
Alle vælges på den ordinære generalforsamling, og kun stemmeberettigede 
medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Formanden vælges ved særlig afstemning, 
og genvalg kan finde sted. Listevalg kan ikke finde sted. 

Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv. 
Der kan udbetales vederlag til bestyrelsen. Vederlaget fastsættes på den årlige 
generalforsamling.  
 


