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Forslag til ændring af vedtægterne: 

 

§ 5 Kontingent 

Nuværende ordlyd: 

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetaling og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

Kontingent vil blive reguleret af særskilt aftale, som tager udgangspunkt i antal aktive 

udøvere, som den enkelte klub bidrager med. 

Den særskilte aftale vil tage udgangspunkt i, at medlemsklubberne betaler pr. aktiv udøver. 

 

Foreslået ordlyd: 

Stk. 1. Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetaling og opkrævningsform fastsættes af 

bestyrelsen. 

Stk. 2. Der sondres mellem to kontingenttyper 

1) medlemsklubber med under 749 medlemmer  

2) medlemsklubber med over 750 medlemmer  

Der kan fastsættes forskelligt kontingent for de to medlemstyper. 

 

§ 8, stk.3. Ordinær generalforsamling 

Nuværende ordlyd: 

Mødeberettigede på generalforsamlinger er alle skiklubber i Danmarks Skiforbund. 

Stemmeberettigede er dog kun medlemmer af foreningen, som i det seneste regnskabsår 

har betalt medlemskontingent til Freestyle Kraftcenter Danmark ud fra deres aktive udøvere. 

På foreningens stiftende generalforsamling er alle skiklubber i Danmarks Skiforbund 

stemmeberettigede. 

Hvert foreningsmedlem med stemmeret skal udpege en repræsentant, der på 

generalforsamlingen varetager medlemmets stemmeret. Foreningsmedlemmerne kan frit 

udpege deres egne medlemmer som repræsentanter for foreningsklubberne. Hvert medlem 

har en stemme. 

Danmarks Skiforbund udpeger i sin bestyrelse et medlem til at være skiforbundets 

repræsentant på generalforsamlingen. 

 

Foreslået ordlyd:  

Mødeberettigede på generalforsamlinger er alle skiklubber i Danmarks Skiforbund. 

1) Stemmeberettigede er medlemmer af foreningen, som i det seneste regnskabsårs har betalt. 

2) Hvert foreningsmedlem med stemmeret skal udpege en repræsentant, der på generalforsamlingen 

varetager medlemmets stemmeret. Foreningsmedlemmerne kan frit udpege deres egne medlemmer som 

repræsentanter for foreningsklubberne.  

3) Medlemmer jf. § 5 stk. 2 nr. 1 har én stemme og medlemmer jf. § 5 stk. 2 nr. 2 har to stemmer ved 

generalforsamlingen. 

NB. Vedtagelse af denne ændring forudsætter godkendelse af ændringen af § 5 

 

 

§ 10 Bestyrelse – valg 

Nuværende ordlyd: 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Danmarks Skiforbund har dog en fast plads i 

Freestyle Kraftcenter Danmarks bestyrelse, men dette medlem kan ikke vælges som 

formand. 

Skiforbundets medlem udpeges af bestyrelsen i Danmarks Skiforbund blandt dens 

medlemmer. 

Bestyrelsen kan bestå af 7 medlemmer, men minimum af 3. Medlemmerne vælges for 2- 

årige perioder i lige og ulige år, så alle repræsentanter ikke skiftes samtidigt. Bestyrelsen 

konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en kasserer. Generalforsamlingen 

vælger også en suppleant til bestyrelsen. Ved den stiftende generalforsamling trækkes der 
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lod mellem de valgte bestyrelsesmedlemmer om længden af den første periode, hvis ikke 

dette kan fordeles frivilligt. 

Suppleanten kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

 

Foreslået ordlyd: 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen 

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter 

1) Danmarks Skiforbund har en fast plads i bestyrelsen. 

2) Ingen skiklub i Danmark kan have mere end to bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter 

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2-årige perioder.  

1) Skiforbundets medlem udpeges af bestyrelsen i Danmarks Skiforbund blandt dens medlemmer og er 

ikke underlagt tidsbegrænsning. 

Stk. 4. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.  

Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at antage medlemmer til besættelse af ledige suppleantposter mellem to 

generalforsamlinger. 

 

Stk. 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og en kasserer.  

1) Danmarks Skiforbunds bestyrelsesmedlem kan ikke vælges som formand. 

 


