
Borgerforeningen Alspnderup Sogn Ekstraordinar genera lforsam ling

Dagsorden er:

7. december 2O2O

Godkendelse af det reviderede regnskab.
Afstemning om andringsforslag til vedtegter:

$4 stk 4. Medlemmer under 18 3r skal vere tilknyttet foreldre eller vrerge.
o /Endres til:

$4 stk 4. Medlemmer under 18 3r skal vere tilknyttet foreldre eller verge og
har ikke stemmeret,

$5 stk 1. Indmeldelse skal ske skriftligt p3 indmeldelsesblanket og afleveres til
foreningens kasserer.

o frndres til:
$5 stk 2. Indmeldelse kan ske skriftligt p3 indmeldelsesblanket og afleveres til
foreningens kasserer.

$5 stk 2. Indmeldelse kan ske elektronisk via NemID,
o Endres til:

$5 stk. 1. For medlemmer over 1B 3r skal indmelding foregS elektronisk via
hjemmesiden, medmindre indmelding sker i henhold til stk. 2. Disse kan
samtidigt indmelde familiemedlemmer i alle aldre.

56 stk 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer med en mBneds vars;el
til udgangen af kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets
eventuelle Okonomiske mellemverende med foreningen afvikles.

o /Endres til:
56 stk 1. Udmeldelse skal ske elektronisk via hjemmeside eller skriftligt til
foreningens kasserer med en mSneds varsel til udgangen af kontingentperiode. I
forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle okonomiske
mellemvrerende med foreningen afvikles.

$13 stk 1, Foreningen ledes af en bestyrelse p3 minimum 7 medlemmer, der velges; for
23r ad gangen. Ved den fOrste ordinere generalforsamling efter stiftelsen er 3
bestyrelsesmedlemmer p3 valg. RekkefOlgen findes ved lodtrekning.

o /Endres tilr
$13 stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse som minimum bestSende af
formand, nestformand og kasserer, Bestyrelsen kan yderligere best8 af en
sekreter, to menige medlemmer samt en suppleant. Ved den forste ordinere
generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer p3 valg.
RakkefOlgen findes ved lodtrekning.

$13 stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, nestformand, kasserer,
sekretar og avrige medlemmer. Formanden og bestyrelsesmedlemmer er pB valg i lige
3r. Kasserer, sekreter og avrige bestyrelsesmedlemmer er p3 valg i ulige 3r.

o /Endres til:
$13 stk. 2. . Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, nastformand,
kasserer samt eventuelt sekreter, menige bestyrelsesmedlemmer og suppleant,
$13 stk. 2,a, Formand, nestformand, kasserer og sekreter velges for 2 3r ad
gangen. @vrige bestyrelsesmedlemmer velges hvert 3r.
$13:tk. 2,b. Formand og sekreter er p3 valg i lige 3r. Nestformand og kass;erer
er pE valg i ulige 3r.

Tilstede fra bestyrelsen
Martin Rieva, Leif Thomsen, Lise Kildemark, Ole Caspersen, Linda Lyng Madsen
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1. Lise fremlagde regnskabet, der viser et dyk i kassebeholdningen, hvilket skyldes
manglende kontingent indtegter for 2020.

Reg nskabet blev god kendt,

2. Afstemning om endringsforslag til vedtegter blev gennemgSet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og de nye vedtagter er nu geldende,

Olivia Rieva


