
Forslag på Myndeklubbens generalforsamling 08/08/2020 
Bestyrelsens forslag til Myndeklubbens generalforsamling 2020 

Forslag 1) 

Racerepræsentanter i Myndeklubben ophører 

Begrundelse: 

Racerepræsentanter i den nuværende form er ude af trit med den virkelighed vi ser i form af diverse 
racefora på de sociale medier. Formalia omkring egentlige racerepræsentanter er ligeledes ude af trit 
med det behov der er for at kunne udpege personer med lyst til at virke for dele af opgaver for en 
race.  

Det er bestyrelsens ansvar jf. lovene at udbrede kendskabet til klubbens racer samt sikre 
sagkundskab på klubbens racer i forhold til eksempelvis DKK.  

Bestyrelsen tænker, at en funktion som ”Myndeklubbens raceambassadør for raceXX” kan involvere 
flere interesserede i de enkelte racer, der har lyst til at være ambassadør for racen, og dermed 
formelt medvirke til at øge kendskabet til racerne. Bestyrelsen udpeger den person for de enkelte 
racer, der er DKK’s fagkyndige kontaktperson for den enkelte race i Myndeklubben.  

Forslag 2) 

Myndeklubbens bestyrelse foreslår følgende ændret fra 

VALG TIL BESTYRELSEN 

§ 8. 

Stk. 8. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, 
senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmesedler kan afleveres personligt på 
generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være 
sekretæren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 9. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen til de på generalforsamlingen 
valgte stemmetællere. 

og ændres til 

VALG TIL BESTYRELSEN 

§ 8. 

Stk. 8. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, 
senest 28 dage før generalforsamlingen, de kan afleveres personligt på generalforsamlingen eller 
sendes til det bestyrelsesmedlem der fremgår af indkaldelsen. Ved fremsendelse skal stemmesedlen 
være bestyrelsesmedlemmet i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen. Afstemningen kan 
foretages digitalt/online ved et system, der er opereret af uvildig tredjepart. 

Stk. 9. Ved afstemning med stemmesedler åbnes og optælles disse på generalforsamlingen af de på 
generalforsamlingen valgte stemmetællere. Ved digital afstemning åbnes kuverten med resultatet og 
offentliggøres af de på generalforsamlingen valgte stemmetællere. 

Begrundelse: Gennemførelsen af valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2019 viste at der er 
problemer med at kunne overholde frister ved Postnord’s meget varierende udbringning af breve. 
Det blev på generalforsamlingen aftalt at bestyrelsen ville komme med ændringsforslag til de 
nuværende terminer i forbindelse med bestyrelsesvalg. 



 

 

Forslag 3) 

Såfremt forslag 2 vedtages foreslår bestyrelsen følgende ændret fra  

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

§ 11. 

Stk. 5. Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres på klubbens medier følgende til 
medlemmerne: 

Det reviderede regnskab 

Stemmesedler 

Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning 

Bestyrelsens beretning. 

Anvisning til bestilling af elektronisk stemmeseddel 

og ændres til 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

§ 11. 

Stk. 5. Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres på klubbens medier følgende til 
medlemmerne: 

Det reviderede regnskab 

Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning 

Bestyrelsens beretning. 

Anvisning til elektronisk stemmeseddel/afstemningsmetode 

Stk. 6 (nyt punkt) 

Såfremt fysiske stemmesedler anvendes skal disse udsendes senest 28 dage før generalforsamling 
sammen med kandidatpræsentation og instruks for afstemning  

Begrundelse: Den oprindelige formulering giver ikke mening såfremt Forslag 2 vedtages. 

 

 

Forslag 4) 

Myndeklubbens bestyrelse foreslår følgende ændret fra 

BESTYRELSENS ARBEJDE 

§ 9. 

Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet underskrives af deltagerne, og et 
beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens 
medlemsblad eller på anden måde. 



og ændres til 

BESTYRELSENS ARBEJDE 

§ 9. 

Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes via mail af deltagerne, og et 
beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens 
medlemsblad eller på anden måde. Som dokumentation for godkendelse af referater gemmes 
godkendelser hos referenten. 

Begrundelse: Det er ikke muligt at samle underskrifter på referaterne på en fornuftig måde, så derfor 
må godkendelser af referater via mail sidestilles med ”de gammeldags underskrifter” 

 

 

 


