
RIBE HANDELSSTANDSFORENING 

                                                               

REFERAT 

Ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 29. april 2015 i Kvicklys 
cafeteria 

 
Til stede var 14 personer som repræsenterede 11 medlemsvirksomheder 

 

 

 
Henrik Skjønnemann bød velkommen til morgenmøde. 

 
 

1. Valg af dirigent 
Advokat Allan Sørensen blev valg til dirigent og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 

2. Ændring af foreningens vedtægter 
 

Motivationen for at foreslå ændringerne er, at det skal i dag stemmes om 
ting, der ligger for langt ude i fremtiden, pt. både i det indeværende år 

samt det efterfølgende år. Alt for mange beslutninger bliver ændret 
efterfølgende. 

 

Bestyrelsen foreslår at følgende paragrafer i 

vedtægterne ændres: 

§7  1. afsnit 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret 

 Det med kursivt ændres til: 1. juli til 30. juni. 

(I overgangsperioden løber regnskabsåret fra 1. januar 2015 til 

30. juni 2016) 

§7  2. afsnit 

Foreningens generalforsamling afholdes inden udgangen af 

februar måned. 

 Det med kursivt ændres til: i oktober måned. 

§ 7  3. afsnit  
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Forslag fra medlemmer skal, for at kunne gøres til genstand for 

behandling på generalforsamlingen, indsendes til foreningens 

formand inden den 15. januar. 

 Det med kursivt ændres til: den 15. september. 

 

§ 7  4. afsnit 

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 

dages varsel ved brev til medlemmerne eller ved 

bekendtgørelse i de stedlige blade. 

 Det med kursivt ændres til: via elektroniske medier (mail) 

§ 11   1. afsnit 

Forandringer i lovene eller beslutning om foreningens 

ophævelse kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor 

mindst 2/3 af de mødte stemmer derfor. 

 Det med kursivt ændres til: Forandringer i vedtægterne 

kan kun vedtages af en generalforsamling hvor et 

stemmeflertal på mindst 2/3 af stemmeberettiget fremmødte 

stemmer for forslaget. 

Forslag om foreningens ophævelse kan kun vedtages af en 

generalforsamling hvor mindst 1/2 af foreningens medlemmer 

er fremmødt, og et stemmeflertal på mindst 2/3 af 

stemmeberettiget fremmødte stemmer for forslaget.  

§ 12   2. afsnit 

Hvert medlem har én stemme. Stemmeretten kan alene 

udøves af medlemmet personligt eller ved dennes 

stedfortrædende ægtefælde eller af en i medlemsvirksomheden 

ansat medarbejder. 

 Det med kursivt ændres til: skriftlig fuldmagt 
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Alle punkter om ændring af vedtægterne skal stemmes ind i 

én samlet pulje og der er ikke mulighed for omformulering af 

pålydende! 

Bliver vedtægtsændringerne stemt ind med 2/3 stemmeflertal 

af stemmeberettiget fremmødte, vil det medføre at næste 

ordinære generalforsamling bliver afholdt i oktober måned 

2016. 

Bestyrelsen foreslår derfor at der afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling i oktober 2015 hvor åbningstider, aktiviteter, 

valg af bestyrelse mv. vedtages for 2016.  

Den ordinære dagsordens punkt 3. ”Fremlæggelse af det 

reviderede årsregnskab til godkendelse” rykker til følgende års 

ordinære generalforsamling, oktober 2016.  

 Den bliver erstattet af en fyldestgørende orientering om 

foreningens økonomi. 

Forslaget er enstemmigt  vedtaget. 
 

3. Eventuelt 

 
Der var ikke noget under eventuelt. 
 
 

  

 
 


