Bestyrelsens forslag til ændringer af Racketlon Danmarks
vedtægter
Til ordinær generalforsamling 2019
Lørdag den 09. Marts 2019

Indhold
Bestyrelsens forslag ............................................................................................................................................................ 1
§9 Ordinær generalforsamling ....................................................................................................................................... 1
Dirigentens pligter angående stemmeberettigede repræsentanter ............................................................................... 1
§11 Stemmeberettigelse på generalforsamlinger ........................................................................................................... 2
Tekst fjernes ............................................................................................................................................................... 2
§11 – sidste afsnit, justering af tidspunkt for indberetning af medlemstal.................................................................. 2
§ 11b - Stemmerets bortfald ........................................................................................................................................ 2
§ 13 Bestyrelsen ............................................................................................................................................................. 3
Afsnit om suppleanters indtræden i bestyrelsen ......................................................................................................... 3
Afsnit om at formand og kasserer ikke må være repræsentant for samme klub. ........................................................ 3
§ 13b Hæftelser ........................................................................................................................................................... 4
§ 13c Bestyrelsens beslutningsdygtighed ................................................................................................................... 4
§13e Økonomiske dispositioner .................................................................................................................................. 4
§13f Habilitetsregler – inhabilitet ............................................................................................................................... 5

Sort tekst er guidende (og indgår ikke i vedtægterne)
Rød tekst udgår
Blå tekst er ny tekst til vedtægterne
Grøn tekst er forklarende/begrundende (og indgår ikke i vedtægterne)
Brun tekst er eksempler til bedre forståelse (og indgår ikke vedtægterne)

Bestyrelsens forslag
§9 Ordinær generalforsamling
Dirigentens pligter angående stemmeberettigede repræsentanter
Indsættes i §9 efter 7. afsnit:
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Det påhviler dirigenten efter sit valg at identificere og verificere hvem, der repræsenterer de enkelte medlemsklubber,
og hvem som besidder den enkelte medlemsklubs stemmer.
Eksempler:
En medlemsklub har 3 stemmer. Dirigenten skal vide, hvordan de 3 stemmer er fordelt på de fremmødte repræsentanter
fra medlemsklubben.
Ved valget til bestyrelsesposter udstyres hver stemmeberettiget repræsentant for hver stemmeret med det antal
stemmesedler, som der er antal ledige poster. Hver stemmeberettiget repræsentant kan kun afgive én stemme på samme
kandidat.
Er der to ledige poster og 4 kandidater, kan hver stemmeberettigede person stemme på 2 kandidater. Er en person
stemmeberettiget med 3 stemmer for sin medlemsklub vil denne således kunne afgive 6 stemmer, fordelt på de 4
kandidater, men maksimalt 3 på den enkelte kandidat.
Begrundelse:
Undgåelse af uenighed og uklarhed om valg- og stemmeprocedurer.

§11 Stemmeberettigelse på generalforsamlinger
Tekst fjernes
Det er nederst side 6, 6. afsnit i § 11
Sætning, der står nederst på side 6 fjernes, da den er en fejl og ikke har nogen mening.
”Udgør samtlige registrerede medlemmer af Racketlon Danmarks godkendte medlemsklubber.”
FORKLARING:
Sætningen er en teknisk fejl, som skulle være fjernet helt ved sidste godkendelse, og den giver ikke nogen selvstændig
mening.

§11 – sidste afsnit, justering af tidspunkt for indberetning af medlemstal
sidste afsnit, justering af tidspunkt for indberetning af medlemstal
”3 måneder før forbundets generalforsamling.”
”straks efter indberetningen til CFR, dog altid senest 1. februar”
BEGRUNDELSE:
Det nuværende er en logisk brist, da opgørelsen over medlemstallet til CFR kan ske senere end 3 måneder før
forbundets generalforsamling.

§ 11b - Stemmerets bortfald
Følgende indsættes som §11b
En medlemsklub som på generalforsamlingsdatoen er i restance overfor forbundet OG som efter minimum 2 rykkere
med minimum 14 dages mellemrum fortsat er i restance og ikke kan fremlægge dokumentation for indbetalingen er
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sket, kan efter bestyrelsens anbefaling og generalforsamlingens godkendelse ved simpelt flertal miste stemmeretten til
generalforsamlingen. Dirigenten informeres herom under punkt 1.
Bestyrelsen skal inden sin anbefaling have vurderet om restancen skyldes forhold, som er begrundet i medlemsklubbens
manglende vilje, men ikke økonomiske evne. En medlemsklub mister således ikke automatisk sin stemmeret ved at
være i restance.
Bestyrelsen skal skriftligt have meddelt sin anbefaling overfor medlemsklubben inden generalforsamlingen.
Dirigenten skal i så fald foranledige en afstemning herom blandt alle fremmødte stemmeberettigede, hvor
medlemsklubben i restance ikke har stemmeret.

§ 13 Bestyrelsen
Afsnit om suppleanters indtræden i bestyrelsen
Dette indsættes efter afsnit 5:
Suppleanter har ret til at indtræde i bestyrelsen, hvis minimumsantallet af bestyrelsesmedlemmer ikke længere er
opfyldt.
Hvis minimumsantallet af bestyrelsesmedlemmer fortsat er opfyldt efter det udtrædende bestyrelsesmedlem er udtrådt,
er det op til den siddende bestyrelse at vurdere, om suppleanten skal indtræde.
Bestyrelsen kan vælge at give en suppleant ret til at deltage uden stemmeret i møderne.
I sin vurdering skal bestyrelsen bl.a. tage hensyn til § 13s bestemmelser om, at ingen klub må have bestemmende
indflydelse.
Begrundelse:
Forskellige årsager kan gøre, at det ikke er hensigtsmæssigt for forbundet, at suppleanten indtræder. Det kan f.eks.
skyldes,
- at det vil give en enkelt medlemsklub en dominerende indflydelse i bestyrelsen,
- at det er umiddelbart op til en generalforsamling, hvor valg alligevel skal/kan ske.
- at det vil kræve en uforholdsmæssig stor arbejdsindsats af både suppleant eller den siddende bestyrelse at
indføre suppleanten i igangværende sager/arbejder
- at der kan/vil opstå udfordringer omkring inhabilitet ift. igangværende sager/arbejder

Afsnit om at formand og kasserer ikke må være repræsentant for samme klub.
7. afsnit – om at formand og kasserer ikke må være repræsentant for samme klub - skal tydeliggøres, da det ikke er
tydeligt og klart, hvad der helt præcist menes.
formand og kasserer ikke må være repræsentant for samme klub
Formand og kasserer må – pga. adgang til forbundets midler, herunder konti - ikke begge være fra samme
medlemsklubs bestyrelse.
Kan der ikke vælges en formand eller kasserer efter bestemmelsen i §13 afsnit 1, kan generalforsamlingen vælge at
dispensere således, at der kan vælges en formand eller kasserer fra samme medlemsklubs bestyrelse. Bestyrelsen skal –
hvis der i perioden inden næste generalforsamling findes en kandidat til kassererposten som opfylder §13 – indkalde til
ekstraordinær generalforsamling mhp. at få valgt denne kandidat til kasserer.
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Begrundelse:
Formand og kasserer bør ikke være bestyrelsesmedlemmer i den samme medlemsklub, da det koncentrerer meget
økonomisk på få hænder.

Det betyder eksempelvis, at hvis formand eller kasserer er fra Rudersdal Racketlon, så skal den anden være fra enten
Bagsværd, Furesø eller Holbæk Racketlon. Formanden vælges først. Pga. det aktuelle meget tætte samarbejde mellem
Furesø og Rudersdal bør formanden og kasserer ikke begge være fra disse to klubber.
Forbundet hverken skal, vil eller kan forbyde eller forhindre, at formand og kasserer er medlemmer i samme klub.
Afsnit 2 om dispensation er nødvendig, da det kan være nødvendigt for overhovedet at kunne vælge en kasserer, og
forbundet kan ikke fortsætte uden en kasserer, hvis forbundet udadtil ifm. ansøgninger til fonde, kommuner m.m. ikke
har en kasserer.
Alternativ vil være, at forbundet formelt skal tilkøbe kassererens ydelser eksternt, hvilket er mindre realistisk med
forbundets nuværende økonomi.

§ 13b Hæftelser
Der tilføjes til 2. afsnit
”…og forpligtelser”
Begrundelse:
Det præciseres, at det også gælder for forpligtelser udover gæld.

§ 13c Bestyrelsens beslutningsdygtighed
Når et bestyrelsesmøde er indkaldt efter bestemmelserne i vedtægterne er bestyrelsen beslutningsdygtig ved simpelt
flertal – uanset antal fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
Begrundelse:
Det præciseres, at ved bestyrelsesmøde indkaldt efter vedtægternes bestemmelse, så er det et simpelt flertal, som kan
træffe beslutninger, uanset antal fremmødte.

§13e Økonomiske dispositioner
Dette tilføjes i § 13 som §13e
Formand og kasserer (og eventuelt andre, som har adgang til at foretage udbetalinger) må ikke af eller fra forbundets
midler (konti m.v.) foretage udbetalinger til sig selv uden skriftlig orientering til og godkendelse fra kasserer og/eller
formand. Det gælder bl.a. for, men er ikke begrænset til:
- godtgørelser,
- løn og honorar,
- indkøb af varer, ydelser og services hos leverandører, hvor der er egeninteresse, f.eks. ejerskab
Undtaget for denne bestemmelse er mindre beløb, som det ud fra enten hidtidig normal praksis og/eller bestyrelsens
beslutninger er aftalt skal ske.
Begrundelse:
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Det er almindelig praksis, at et bestyrelses- eller udvalgsmedlem ikke kan udbetale midler til sig selv uden godkendelse
fra anden betroet person. Det er også en beskyttelse af bestyrelses- eller udvalgsmedlemmet imod mistillid og mistro for
foretagne handlinger.

§13f Habilitetsregler – inhabilitet
Indsættes som §13f
§13f Habilitetsregler – inhabilitet
Et bestyrelsesmedlem har ikke stemmeret i sager, der direkte vedrører egen klub og alene vedrører egen klub. Dette
gælder også for sager, hvor bestyrelsesmedlemmet har en direkte personlig interesse.
Bestyrelsesmedlemmet deltager i udgangspunktet i sagsbehandlingen. Den øvrige bestyrelse kan dog vælge at
bestyrelsesmedlemmet ikke kan deltage i sagsbehandlingen.
Begrundelse:
Det er almindelig praksis, at et bestyrelses- eller udvalgsmedlem erklærer sig inhabil i sager, hvor medlemmet er direkte
part eller har direkte partsinteresse.
Habilitetsregler kommer oftest i spil i sager om økonomiske interesser, men det gælder for alle sager.
Eksempler:
- En klub har ikke overholdt sine forpligtelser som medlemsklub jf. forbundets vedtægter og bestemmelser.
-

En klubs spiller er ekskluderet og har bragt sin sag til forbundet.
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