VESTRE BAADELAUG
Bådehavnsvej 6
9000 Aalborg

Aalborg, den 16. september 2019

Ekstraordinær generalforsamling
VB´s bestyrelse har den 2. september 2019 modtaget et brev, med krav om indkaldelse til en ekstraordinær
generalforsamling med udgangspunkt i §10 om et ønske vedr. vedtægtsændringer.
Ligeledes skal vi ud i en ekstraordinær generalforsamling, med reference til gårsdagens medlemsinformation,
hvor der skal vælges en ny bestyrelse.
Den afgående bestyrelse med suppleanter har besluttet at indkalde til én ekstraordinær generalforsamling
indeholdende behandling af begge punkter.
Vi kan konstatere at varslingsfristerne VB´s vedtægter §10 og indkaldelsesmetoden i §8 modsiger hinanden.
I henhold til § 10 – Ekstraordinær Generalforsamling, anføres det at ”generalforsamlingen skal afholdes senest en
måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen”. Desuden står der ”om indkaldelsesmåde og stemmeret
gælder bestemmelserne i § 8”.
I henhold til § 8 fremgår det om indkaldelsesmåden at bekendtgørelse skal ske via klubbens hjemmeside,
mail/brevpost samt ved opslag på tavlen i klubhuset senest en måned forinden afholdelsen.
På baggrund af ovenstående har den afgående bestyrelse med suppleanter valgt at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med en måneds varsel, jf. vedtægternes § 8, hvilket betyder at datoen for den ekstraordinære
generalforsamling er fastsat til:

Torsdag 17. oktober – kl. 19.00 i VB´s klubhus
DAGSORDEN
Pkt. 1.

Valg af dirigent
Den afgående bestyrelse og suppleanter sørger for en kompetent og af klubben uvildig dirigent,
og indstiller til valg af denne.

Pkt. 2.

Valg af stemmetællere

Pkt. 3.

Behandling af indkommet forslag (se bilag 1)
Den afgåede bestyrelse skal gøre opmærksom på, at flere af punkterne i det indkommende forslag ikke
lovligt kan vedtages, da de er i strid med gældende ret. Vedtagelse af punkter i strid med gældende
lovgivning vil således ikke have retsvirkning.

Pkt. 4.

Valg af ny bestyrelse jf. vedtægternes § 12

Venlig hilsen
Den afgåede bestyrelse med suppleanter
Vestre Baadelaug

vestrebaadelaug@mail.dk

