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           Orø Seniorer                                          
     

        14. august 2020/pbl 
     

 

Dagsorden for den ordinær Generalforsamling, mandag d. 21.september 2020 kl. 16. 

 Afholdes i Orø Hallen, Brøndevej 15, 4305 Orø. 

 

 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent.  

2) Valg af referent og 2 stemmetællere. 

3) Bestyrelsens beretning. 

4) Foreningens reviderede regnskab, og fastlæggelse af kontingent år 2021. 

5) Indkomne forslag:  

a.  Fra medlemmerne: Ingen   

b.  Fra Bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår ændring af § 3 og § 4 i 
vedtægterne. (Ændringsforslaget er anført bagsiden, markeret med 
gult.) 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer jævnfør § 4.  
På valg er: Peter Bach Larsen, Lotte Weygaard og Willy Haugaard.  

7) Valg af 2 suppleanter. Bestyrelsen indstiller Jørn Koch og Birgit Heuck 
Jensen.  

8) Valg af revisor: Bestyrelsen indstiller Erling Bjørn Jensen til genvalg. 

9) Valg af revisorsuppleant: Bestyrelsen indstiller Thor Brygge til genvalg 

10) Eventuelt. 
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Forslag til vedtægtsændringer: 

Nuværende: 

§ 3 Medlemskredsen: 

Som medlem kan optages enhver, der modtager pension, eller er fyldt 55 år. 
Disse medlemmer har samme rettigheder. 

Som støttemedlem kan optages enhver myndig person eller virksomhed, som 

ønsker at støtte foreningens arbejde og formål. Disse kan dog ikke være 
medlem af Danske Seniorer. 

Årskontingentet opkræves i begyndelsen af året og sidste rettidige dato for 

betaling af kontingent er den 15. marts. 

Forslag: 

§ 3 Medlemskredsen: 

Som medlem kan optages enhver myndig person som ønsker at støtte 

foreningens arbejde og formål.  

Som støttemedlem kan optages enhver myndig person eller virksomhed, som 
ønsker at støtte foreningens arbejde og formål. Disse kan dog ikke være 

medlem af Danske Seniorer. 

Årskontingentet opkræves i begyndelsen af året og sidste rettidige dato for 
betaling af kontingent er den 1. februar. 

Nuværende: 

§ 4 Generalforsamlingen: 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Disse vælges 
af generalforsamlingen for 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 
2 i ulige år. Bestyrelsessuppleanterne afgår skiftevis hvert andet år. Ligeledes vælges 1 

revisor for to år samt 1 revisorsuppleant, som er på valg hvert år. 

Forslag: 

§ 4 Generalforsamlingen: 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Disse vælges af 

generalforsamlingen for 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i 
ulige år. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Ligeledes vælges 1 revisor samt 
1 revisorsuppleant for 1 år. 

 

http://www.orø-seniorer.dk/

