Nugældende vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer

§6
Medlemmer betaler et kontingent til
foreningen. Kontingentet for regnskabsåret
fastsættes af generalforsamlingen.

§6
Medlemmer betaler et kontingent til
foreningen. Kontingentet for regnskabsåret
fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2
Medlemmer, hvis aftaleret varetages af andre
organisationer, og pensionister betaler et
reduceret kontingent, der fastsættes af
generalforsamlingen.

Stk. 2
Medlemmer, hvis aftaleret varetages af andre
organisationer, og pensionister betaler et
reduceret kontingent, der fastsættes af
generalforsamlingen.

Stk. 3
DLF fastsætter retningslinjer for nedsat
kontingent og kontingentfritagelse.

Stk. 3 2
DLF fastsætter retningslinjer for nedsat
kontingent og kontingentfritagelse.

Stk. 4
Det enkelte medlem hæfter over for
foreningens forpligtelser alene med sit
indbetalte og sit forfaldne kontingent.
Medlemmer, der er fyldt 75 år, er kontingentfri.

Stk. 4 3
Det enkelte medlem hæfter over for
foreningens forpligtelser alene med sit
indbetalte og sit forfaldne kontingent.
Medlemmer, der er fyldt 75 år, er kontingentfri.

§ 11
Den ordinære generalforsamlings dagsorden
skal omfatte følgende:

§ 11
Den ordinære generalforsamlings dagsorden
skal omfatte følgende:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og hjælpedirigent.
Valg af referenter.
Vedtagelse af forretningsorden.
Valg af 6 stemmetællere frem til næste
ordinære generalforsamling.
Formandens beretning, herunder
beretning for kolonierne.
Foreningens regnskaber herunder fond
og kolonivirksomhed.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
.

Valg af dirigent og hjælpedirigent.
Valg af referenter.
Vedtagelse af forretningsorden.
Valg af 6 stemmetællere frem til
næste ordinære generalforsamling.
Formandens beretning, herunder
beretning for kolonierne.
Foreningens regnskaber herunder
fond og kolonivirksomhed.
Fastsættelse af kontingent.
Eventuelt.

§ 13
Urafstemning skal anvendes:
1. Ved valg til bestyrelsen, jf. §§ 2021.
2. Ved valg til alle øvrige tillidsposter
bortset fra stemmetællere i
foreningen, såfremt der opstilles
flere kandidater end påkrævet ifølge
vedtægtens § 11 stk.1 nr. 7. Såfremt
der kun opstilles det nødvendige
antal kandidater, erklæres disse for
valgt.
3. Når en tredjedel af de fremmødte
medlemmer på en
generalforsamling, dog mindst 50,
fremsætter ønske derom.
4. I forbindelse med valg til DLF's
hovedstyrelse hvor DLF's vedtægter
følges.

§ 13
Urafstemning skal anvendes:
1. Ved valg til bestyrelsen, jf. §§ 2021.
2. Ved valg til alle øvrige tillidsposter
bortset fra stemmetællere i
foreningen, såfremt der opstilles
flere kandidater end påkrævet ifølge
vedtægtens § 11 stk.1 nr. 7. Såfremt
der kun opstilles det nødvendige
antal kandidater, erklæres disse for
valgt.
3. Når en tredjedel af de fremmødte
medlemmer på en
generalforsamling, dog mindst 50,
fremsætter ønske derom.
4. I forbindelse med valg til DLF's
hovedstyrelse hvor DLF's vedtægter
følges.

Stk. 2
Urafstemning kan anvendes, når bestyrelsen
ønsker at erfare medlemmernes standpunkt i en
bestemt sag; i så fald skal bestyrelsen forud
indkalde til et møde om sagen, medmindre den
har været behandlet på en generalforsamling.
Referat skal inden afstemningen være lagt på
foreningens hjemmeside. Dirigenten leder
urafstemningen.

Stk. 2
Urafstemning kan anvendes, når bestyrelsen
ønsker at erfare medlemmernes standpunkt i en
bestemt sag; i så fald skal bestyrelsen forud
indkalde til et møde om sagen, medmindre den
har været behandlet på en generalforsamling.
Referat skal inden afstemningen være lagt på
foreningens hjemmeside. Dirigenten leder
urafstemningen.

Stk. 3
De i stk. 1 og 2 nævnte møder ledes af en af
forsamlingen valgt dirigent, der ligeledes leder
urafstemningen og de stemmetællere, der blev
valgt på den sidste ordinære generalforsamling.
Såfremt afstemningen gennemføres elektronisk
medvirker stemmetællere og dirigent ikke i
opgørelsen. Der skal mindst være 3 hverdage
til at stemme ved en elektronisk afstemning.

Stk. 3
De i stk. 1 og 2 nævnte møder ledes af en af
forsamlingen valgt dirigent, der ligeledes leder
urafstemningen og de stemmetællere, der blev
valgt på den sidste ordinære generalforsamling.
Såfremt afstemningen gennemføres elektronisk
medvirker stemmetællere og dirigent ikke i
opgørelsen. Der skal mindst være 3 hverdage
til at stemme ved en elektronisk afstemning.

