
Ændring af vedtægter for GIF Fodbold 

Ændringsforslag: 

 

§3  - stk. 3: ændres til: Bestyrelsen består af op til 7 personer, hvor de 5 medlemmer vælges for 2 år af 
gangen. Ved eventuel stemmelighed i bestyrelsessager er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende. 

§3 – stk. 5: ændres til: Bestyrelsesformanden vælges på lige år og kassereren på ulige år, derudover vælges 
op til 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år og op til 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år 

§3 – stk. 7: ændres til: Bestyrelsesmøder afholdes når et bestyrelsesmedlem ønsker det og indkaldes af 
formanden. Bestyrelsen kan selv aftale fast mødeplan. 

§3a – stk. 2: ændres til: Ved økonomiske dispositioner – med undtagelse af sådanne som kan henføres til 
den daglige drift – kræves underskrift af såvel formand som kasserer.  Ved køb, salg og pantsætning af fast 
ejendom og køb og salg af løsøre tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Køb og salg af værdipapirer skal godkendes af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er ansvarlig for overholdelsen af de økonomiske rammer i henhold til det godkendte budget. 

§5 – stk. 1: ændres til: Bestyrelsen vælger formand for henholdsvis senior- og ungdomsudvalg for 2 år af 
gangen. 

§10 – stk. 3: Punkt 9 udgår 

§12 – stk. 1: ændres til: Bestyrelsen drager omsorg for at blive repræsenteret med det fornødne antal 
medlemmer i tilsluttede organisationer. 

§12 – stk. 2: udgår 

§ 12 – stk. 3: eneste ændring er at regnskabsåret ændres til 1. juli til 30. juni. Skal fremover være stk. 2 
under §12 

§12 – nyt stk. 3: Senior- og ungdomsudvalg fremsender til bestyrelsen deres ønsker for budgetramme for 
det kommende regnskabsår. Dette fremsendes senest 31. maj i indeværende regnskabsår 

§12 – nyt stk. 4: Senest 30. juni skal budget for det kommende regnskabsår fremlægges og godkendes af 
bestyrelsen. Fristen kan dog udskydes til  den 1. august eller senere, såfremt bestyrelsen godkender det. 

§13: hele denne paragraf udgår 

§16  - stk. 1: NY PARAGRAF: Bestyrelsesmedlemmerne har ubetinget tavshedspligt når det drejer sig  om 
personfølsomme forhold.  I sådanne sager er det alene bestyrelsesformanden der har ret til at udtale sig. 

  

 


