
Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling i DAWS den 15. marts 2017

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes jfr. beslutning ved den ordinære generalforsamling i
DAWS den 2. november 2016.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beslutning om ændring af vedtægternes paragraf 9, 10, 12 og 13, således at

bestyrelsessuppleanter udgår af vedtægterne. Se nuværende og fremtidig ordlyd nedenfor.
4. Evt.
---

Nuværende ordlyd af paragraf 9:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, nemlig:
•  formand
•  næstformand
•  kasserer
•  sekretær og
•  3 bestyrelsesmedlemmer.
Endvidere tilkommer:
•  2 bestyrelsessuppleanter
•  1 revisor og
•  1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år på den årlige ordinære generalforsamling således:

•  i år med ulige endetal er 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg
•  i år med lige endetal er 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år for en periode på 1 år.
Indtræder en suppleant i bestyrelsen i valgperioden, overtager vedkommende resten af valgperioden

for det medlem, der erstattes.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, idet den dog kun er beslutningsdygtig,

såfremt mindst 5 medlemmer er til stede.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Forslag til ny ordlyd af paragraf 9:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 til 8 medlemmer, nemlig:
•  formand
•  næstformand
•  kasserer
•  sekretær og
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•  2 til 4 bestyrelsesmedlemmer.
Endvidere tilkommer:
•  1 revisor og
•  1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år på den årlige ordinære generalforsamling således:

•  i år med ulige endetal er 3 til 4 bestyrelsesmedlemmer på valg
•  i år med lige endetal er de øvrige 3 til 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år for en periode på 1 år.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, idet den dog kun er beslutningsdygtig,

såfremt mindst 5 medlemmer er til stede.

Nuværende paragraf 10:
I nuværende paragraf 10 ændres denne sætning:
Når sådanne udvalg/projektgrupper nedsættes, indtræder mindst 1 bestyrelsesmedlem eller

bestyrelsessuppleant som projektleder.

Til, fremover at lyde:
Når sådanne udvalg/projektgrupper nedsættes, indtræder mindst 1 bestyrelsesmedlem som

projektleder.

Nuværende paragraf 12:
Udtræder et medlem af bestyrelsen af foreningen i en valgperiode, indtræder den suppleant, der har

den største anciennitet som suppleant i resten af valgperioden.

Fremover: Paragraf 12 udgår, da der ikke længere skal være bestyrelsessuppleanter.

Nuværende paragraf 13:
I nuværende paragraf 13 ændres denne linie:
•  valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Til, fremover at lyde:
•  valg af bestyrelsesmedlemmer

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med smagningen samme aften.
Tilmeldinger skal ske senest  søndag den 12. marts 2017, med post skal vi dog have modtaget den
senest lørdag den 11. marts 2017.

Bemærk, at du også skal tilmelde dig smagningen, hvis du vil deltage i denne

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes  (max. to) ____  person(er) til ”Ekstraordinær generalforsamling i DAWS”, onsdag den 15.
marts 2017 i Færøhuset.

Medlemsnummer:

Telefonnummer:

Samlet beløb:

Navn:

Gade:

Postnr: By:

Post-tilmeldingen sendes til DAWS, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø så den er modtaget senest lørdag den 11. marts 2017.
Web-tilmelding på www.daws.dk senest søndag den 12. marts 2017.


