
 

 

 

 

 

afholder ordinær generalforsamling 

Mandag d. 21. februar 2022  

”Mødestedet” Simon Hansens Vej 1c, Ribe 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af stemmetæller. 

4. Formandens beretning. 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår 3 vedtægtsændringer:                          

Se bilag 1 a +1 b +1c 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: 

           Gunver Rasmussen – modtager genvalg  

           Jens Kr. Schmidt – modtager genvalg         

9. Valg af suppleanter:                                                                                                                    

1. Poul Erik Amby Christensen modtager genvalg                                                        

2. Anne Marie Quebec Madsen modtager genvalg  

10.  Valg af revisorer.      

   Jørn Frandsen modtager genvalg som revisor                                                                        

   Tommy Rasmussen modtager genvalg som revisor suppleant    

11.  Eventuelt: Orientering om nyetablering af udstillings/ jubilæums udvalg.   

v/Bestyrelsen.                                                                                                                      

                                                

 /Bestyrelsen      

 

 

 



 

Bilag 1 a 

Bestyrelsesforslag:  

I Ribe fotoklubs Vedtægter § 6.50 står: ”Ordinær generalforsamling skal 

indvarsles i lokalt dagblad 14 dage før afholdelse. Ligeledes skal der på 

hjemmesiden, og med sms/mail til medlemmer af klubben, gives varsel om 

afholdelse af generalforsamling også senest 14 dage før afholdelse.”   

§ 6.50 Foreslået ændret til: Afholdelse af ordinær generalforsamling skal 

indvarsles for medlemmerne senest 14 dage før afholdelse. Indvarslingen skal 

annonceres på Fotoklubbens Hjemmeside, og med sms/ mail til alle medlemmer af 

klubben.  

 

Bilag  1 b 

Bestyrelsesforslag: 

I Ribe fotoklubs Vedtægter § 4.20 står: ”Som medlem kan optages enhver, der er 

fyldt 14 år. Medlemmer mellem 14 – 25 år optages som ungdomsmedlemmer.”  

§ 4.20 Foreslået ændret til: ”Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år. 

Medlemmer mellem 15 – 25 år optages som ungdomsmedlemmer.” 

     

     Bilag 1 c 

Bestyrelsesforslag: 

Hvis Bilag 1b vedtages, så skal også § 5.40 ændres:                                                     

I Ribe fotoklubs Vedtægter §5.40  ”For unge mellem 14 – 25 år, er kontingentet 

det halve af det kontingent, som generalforsamlingen fastsætter. Samboende 

fæller og børn over 14 år, kan optages på fælleskontingent og betaler 50 % af 

normalkontingentet”  

§ 5.40 Foreslået ændret til: ”For unge mellem 15 – 25 år, er kontingentet det 

halve af det kontingent, som generalforsamlingen fastsætter. Samboende fæller 

og børn over 15 år, kan optages på fælleskontingent og betaler 50 % af 

normalkontingentet”  

   

 


