Ordinær generalforsamling i HRT onsdag d. 23/11-2016 kl. 19.00

Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4.

Forelæggelse af budget for regnskabsåret 2016/2017 til orientering

5.

Behandling af indkomne forslag
Følgende forslag skal behandles enkeltvis:

5.1 Jan Hassing foreslår, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at drage omsorg for, at der
snarest oprettes og vedligeholdes et synligt og let tilgængeligt debatforum på HRT’s hjemmeside,
hvor medlemmerne ved at bruge deres medlemslogin frit kan oploade observationer, kommentarer
og debattere aktuelle emner af betydning for HRT.
5.2 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 7, 3) ændres.
Nuværende tekst:
”Formanden og den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling.”
Forslag til ny tekst:
”Formanden og den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig
periode. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal og tre bestyrelsesmedlemmer er på
valg i lige årstal.”
På den ordinære generalforsamling i 2016 vælges formanden for 2 år og 3 bestyrelsesmedlemmer
vælges for 1 år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
5.3 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 5, 3) ændres.
Nuværende tekst:
”Generalforsamlingen, der ledes af en af Generalforsamlingen valgt dirigent, indkaldes af
bestyrelsen med mindst to og højst fire ugers varsel ved bekendtgørelse i klubbens blad eller
særskilt skriftlig eller elektronisk indkaldelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde
dagsordenen for generalforsamlingen.”

Forslag til ny tekst:
”Generalforsamlingen, der ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, indkaldes af bestyrelsen
med mindst to og højst fire ugers varsel på HRT’s hjemmeside og elektronisk indkaldelse til
medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.”
5.4 Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 5, 8) ændres.
Nuværende tekst:
”Kun aktive seniormedlemmer og juniormedlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret, der kun kan
udøves ved personligt fremmøde. Andre medlemmer har adgang til generalforsamlingen.”
Forslag til ny tekst:
”Kun aktive seniormedlemmer og juniormedlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Skriftlig
fuldmagt kan afgives til bestyrelsen eller et stemmeberettiget medlem. Andre medlemmer har
adgang til generalforsamlingen.”
Forslagene under pkt. 5.2 – 5.4 kræver tilslutning af 2/3 af de afgivne stemmer.
6.

Valg af formand

7.

Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

8.

Valg af revisor

9.

Eventuelt

