Vedtægtsændringer, Danyca
(til behandling, maj 2021)

Nuværende formulering:
(Vedtægterne kan findes på www.danyca.dk)

Ændringsforslag:

Eventuelle kommentarer:

Mulighed for indmeldelse kan ske via
hjemmesiden

§ 3, 4. punkt

4. Anmodning om optagelse som medlem sker ved skriftlig
henvendelse til enten foreningens formand eller sekretær.

4. Anmodning om optagelse som medlem sker via
foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til
enten foreningens formand, sekretær eller kasserer.

§ 3, 8. punkt

Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningen med udgangen af
aktuelle kontingentbetalte år. Medlemmer, der ikke betaler
kontingent inden 30 dage efter den i opkrævningen fastsatte
betalingsfrist, kan slettes som medlem af foreningen.

Ønsker et medlem at udmelde sig af foreningen skal
Opstramning og præcisering af tekst
udmeldelse ske skriftligt til et medlem af foreningens
bestyrelse og sker så med virkning fra udgangen af aktuelle
kontingentbetalte år. Medlemmer, der ikke betaler kontingent
inden 30 dage efter den i opkrævningen fastsatte
betalingsfrist, kan af bestyrelsen slettes som medlem af
foreningen.

§ 4, 2. afsnit

Indkaldelse til generalforsamling sker via foreningens
hjemmeside og eventuelt andet medie, som bestyrelsen måtte
finde relevant.

Indkaldelse til generalforsamling sker via foreningens
Mulighed for i særlige tilfælde at
hjemmeside og eventuelt andet medie, som bestyrelsen måtte afholde generalforsamlingen som et
finde relevant. Afholdelse af generalforsamlingen kan i særlige digitalt møde
tilfælde gennemføres som et digitalt møde, hvilket vil kræve, at
bestyrelsen med formandens stemme har valgt at afholde
generalforsamlingen digitalt.

§ 4, 3. afsnit; første sætning

Stemmeberettigede er alle ordinære medlemmer og pårørende- Stemmeberettigede er alle ordinære medlemmer og pårørende- Justering af tids-terminer
medlemmer (jf. § 3), som senest 2 måneder før den fastsatte
medlemmer (jf. § 3), som senest 4 uger før den fastsatte dato
dato for generalforsamlingen har indbetalt kontingent.
for generalforsamlingen har indbetalt kontingent.

§ 4, 5. afsnit

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent + referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
4. Valg af formand
5. Valg af øvrige bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent + referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab & budget, herunder fastsættelse af kontingent
4. Valg af formand
5. Valg af øvrige bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

At specificere, at bestyrelsen ud over
regnskab for det forgangne år også
skal fremlægge budget for det
igangværende år. Under fastsættelse
af kontingent kan det af bestyrelsen
endvidere fx stilles i forslag, at årets
kontingent hvis det dækker over
indmeldelse i et års sidste kvartal kan
omfatte det kommende år.

§ 4, 6. afsnit

Indkomne forslag skal skriftligt være foreningens formand i
hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal skriftligt være foreningens formand i
hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Justering af tids-terminer for
generalforsamlingens forberedelse og
afholdelse

§ 4, 7. afsnit

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen
finder anledning hertil, eller når mindst 20% af medlemmerne
skriftligt har anmodet herom.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen
finder anledning hertil, eller når mindst 20% af de medlemmer
som har betalt kontingent rettidigt skriftligt har anmodet
bestyrelsens formand og sekretær herom.

Præcisering af hvem der kan kræve
ekstraordinær generalforsamling
indkaldt.

§ 5, 1. afsnit

Bestyrelsen består af 5 medlemmer inkl. formanden; derudover Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer inkl. formanden;
vælges 2 suppleanter
derudover vælges indtil 2 suppleanter

§ 5, 3. afsnit

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af
generalforsamlingen ligeledes for en periode af 2 år, således at
2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg med 1 års
forskydning i forhold til valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Ved den første generalforsamling efter foreningens stiftelse
vælges formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant
for en periode af 3 år.

§ 5, 5. afsnit

Genvalg kan finde sted, dog maksimalt for en periode på i alt 8 Genvalg kan finde sted.
år.

Justering af antal valgte
bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter for at opnå større
fleksibilitet med baggrund i erfaring
om, at få melder sig som kandidater

Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges af
Sletning af valg af bestyrelsen ved
generalforsamlingen ligeledes for en periode af 2 år, således at den første generalforsamling efter
2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg med 1 års stiftelsen af foreningen.
forskydning i forhold til valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget skal ses i sammenhæng
med erfaringen med, at der hidtil har
været meget begrænset antal
kandidater, som ønsker valg

