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Til Generalforsamlingen tirsdag d. 19. februar 2019 
 
 

Forslag til vedtægtsændring 
 
Nuværende ordlyd: 

 
§ 3 

Stk. 6.  Lokalforeningen tegnes af formand og kasserer og pålægges sammen med 

bestyrelsen ansvaret for at arbejdet i lokalforeningen udføres økonomisk og 

organisatorisk ansvarligt. 

Foreslået ordlyd: 

Stk. 6.  Lokalforeningen tegnes af formand og kasserer, som hver for sig er 

underskriftsberettiget. Foreningens midler administreres dagligt af kassereren, som 

sammen med formanden er ansvarlig for, at disse midler anvendes i henhold til 

vedtægterne. 

Begrundelse: 

Vi ønsker at få oprettet en decideret foreningskonto og det er et krav fra banken at 

vedtægter tilrettes. 

I dag er vores konto placeret under kassererens private konto, som vil blive spærret 

af Skifteretten såfremt kassereren f.eks. bliver nedlagt af en 40 tons lastbil. 

 

 

Bestyrelsen for 

Danmarks Veteraner Midtjylland 
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Til Generalforsamlingen tirsdag d. 19. februar 2019 
 

 

Indkomne forslag 
 
Forslag til vedtægtsændring 

 
Nuværende ordlyd: 

 
”§ 4, stk. 2 

 

Ved samme Generalforsamling vælges 2 Bestyrelses suppleanter, 2 Revisorer og 2 Revisor 

suppleanter. Samtidig vælges 2 Fanebærere og 2 Fanevagter. Samtlige vælges for et år af 

gangen. Genvalg kan finde sted.”  
 

Foreslået ordlyd: 
 

”§4, stk. 2 

 

Ved samme Generalforsamling vælges 2 Bestyrelses suppleanter, 2 Bilagskontrollanter, 2 
Bilagskontrol suppleanter. Samtidig vælges 2 Fanebærere og 2 Fanevagter. Samtlige vælges 
for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.” 
 
 
Begrundelse 

 
Der ønskes en ændring af vedtægterne således at det bliver præciseret at valgte 

”revisorer” ikke er revisor-uddannet (juridisk ansvar) men dermed kun er 
bilagskontrollanter. 

 
 

Johannes Raben-Beck 

bilagskontrollant 
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