
Generalforsamling i DCH-Kolding 
Tirsdag d. 31. Januar 2023 kl. 19.00 

i klubhuset – Eliassensvej 118, Kolding 
 

Dagsorden og procedure iflg. Vedtægterne §5  
 
§5 Generalforsamling  
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, jf. dog §12, og 
behandler følgende sager:  
 
1. Valg af a) Dirigent b) Protokolfører C) Stemmetællere  
2. Formandens beretning  
3. Kassereren aflægger revideret regnskab, jf. §10  
 V/ Eva Almegaard Johansen 
4. Indkomne forslag  
 a. Forslag stillet af Heidi Rask ang. brug af Hallen 
 b. Bankadgang til flere end formand og kasserer 
 c. Digital generalforsamling 
5. Valg af formand eller kasserer, f. §9 
  Formanden Jørn Elsberg modtager genvalg 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §9  
 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år: 

Eva Almegaard Johansen modtager genvalg 
 Gitte Poulsen modtager genvalg 

Janne Høj Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen, derfor mangler vi et 
bestyrelsesmedlem valgt for 1 år 
Bestyrelsen forslår Lisbeth Lillelund 

7. Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, jf. §9  
 Der skal vælges 2 for 1år 
 Bestyrelsen foreslår Pia Kjær  
8. Valg af kritisk bilagskontrollør, jf. §9  
 Lis Paasch modtager genvalg 
9. Valg af kritisk bilagskontrollør suppleant, jf. §9 
 Der skal vælges en for 1 år Annemette Madsen modtager genvalg 
10. Valg af fanebærer og 1 fanevagt, jf. §9  
 Bestyrelsen vælger fra gang til gang 
11. Eventuelt  
 
Alle vedtagelser (jf. dog §6 og §13) træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning 
skal finde sted, når 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen 
bestemmer det. Der skal på generalforsamlingen føres en speciel protokol. Forslag, der 
ønskes behandlet på generalforsamlingen må indsendes til formanden for bestyrelsen 
senest 3 uger før generalforsamlingen. (tirsdag d. 10. januar 2023) 
 
§6 Ændringer af vedtægter  
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelser eller forandring kræves 2/3 af de mødte 
stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som information indsendes til 
kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. 
Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH`s sekretariat.  
 
§7 Adgang til generalforsamling  



Alle aktive medlemmer af foreningen kan deltage i generalforsamlingen. Stemmeafgivelse 
ved fuldmagt kan ikke finde sted.  

 
Foreningen er vært ved kaffe og brød. 

DcH Kolding følger de til en hver tid gældende Coronaregler. 

 

Vel mødt 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

 

 

a. Forslag stillet af Heidi rask: 

Jeg vil gerne stille forslag om, at alle medlemmer får adgang til hallen, når den ikke bliver brugt 

til hold eller er reserveret. 

Mvh Heidi 

 

b. Forslag stillet af bestyrelsen under §10 

Vedtægtsændring Bank adgang til flere end kassereren og formand 

Formand og kasserer og en af bestyrelsens udvalgt kan udbetale og forvalte forudgående 
vedtaget driftsøkonomi og større økonomiske dispositioner jf. stk. 4 og 5. Formanden og 
kassereren kan til dette arbejde råde over gangbare betalingskort til klubbens driftskonto. 
 
Årsag:  I vedtægterne er det kasserer og formand som tegner foreningen og derfor har 

adgangen til banken 
 Det er ikke hensigtsmæssigt under nuværende forhold, hvor de typiske 

kasserer opgaver er delt mellem kasserer og medlemsansvarlig. I en stor 
forening som DCH Kolding med mange aktiviteter, er kassererens rolle meget 
omfattende derfor er opgaven i dag delt. 

                      Hvis foreningen vælger assistance af ekstern kasserer eller konsulent, skal 
vedkommende også kunne få bankadgang, dette skal godkendes af alle i den 
til enhver tid siddende bestyrelse. Og evt. tilrettes senere. 

                       

Forslag stillet af bestyrelsen under §8 

1. Generalforsamlingen skal afholdes hvert år inden udgangen af januar. Varsling af 
generalforsamlingen sker med mindst 1 måneds varsel på foreningens hjemmeside 
og via opslag i klubben med angivelse af deadline for indsendelse af forslag. 

2. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. 

a. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling 
ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud. 

b. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der 
skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal 
ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på 
betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om 
generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være 
indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling 



under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på 
generalforsamlingen. 

c. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en 
digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

d. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer 
skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer 
skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale 
generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden 
ved generalforsamlingen. 

e. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i 
generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet 
skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.” 

3. Indkaldelsen, som udsendes hurtigst muligt efter deadline for indsendelsen af 
forslag, skal indeholde dagsorden samt ordlyden af evt. indkomne forslag. 

4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, 
eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og 
samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes 
behandlet. 

5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 3 uger efter at begæring derom er 
modtaget. 

 

Årsag: Digital generalforsamling, kan bruges, når det ikke er muligt at holde en fysisk 
generalforsamling. som det for eksempel har været tilfældet med COVID-19
  

 


