§ 13. KREDSGENERALFORSAMLING:
Dagsordenen for den årlige kredsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af
ansvarsfrihed.
5. Indkomne forslag
6. Valg, jfr. § 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr. § 23.
7. Eventuelt
Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest
8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse.
Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt)
medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent.
Medlemmer der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først
stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen. Ungdomsmedlemmer er ikke
valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt
flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr.
brev.

Ekstraordinær kredsgeneralforsamling:
Ekstraordinær kredsgeneralforsamling kan indkaldes af et flertal i kredsbestyrelsen eller – hvis 25% af
kredsens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver samlet begæring herom til
kredsformanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke
behandles på ekstraordinær kredsgeneralforsamling. Afholdelse skal ske senest 1 måned efter
begæringens modtagelse og med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen ikke længere er fuldtallig og
ikke længere kan blive det, fordi suppleanter ikke er til rådighed.
Endvidere kan klubbens hovedbestyrelse foranledige
kredsgeneralforsamling. Indkaldelsesvarsel mindst 14 dage.

indkaldelse

til

ekstra-ordinær

Stemmeberettigede og valgbare ved ekstraordinær kredsgeneralforsamling er alle kredsens
medlemmer med minimum 3 måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for den ekstraordinære
kredsgeneralforsamling, og med rettidigt betalt forfaldent kontingent. Medlemmer der betaler
kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden (restance) er først stemmeberettigede og valgbare
3 måneder efter betalingsdatoen.
Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§ 6
Vedtagelser på ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger sker ved almindeligt flertal. Skriftlig
afstemning finder sted, når det begæres.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

