Distriktsforeningens generalforsamling den 10. marts 2014

Bilag 1

Forslag til vedtægtsændringer fra Distriktsforeningens bestyrelse
Gældende

Forslag

§ 2 Distriktsforeningens hjemsted er: Amagerbro,
Amagerland, Bispebjerg-Brønshøj, Holmens og Østerbro,
Nørrebro, Valby-Vanløse og Vesterbro-Vor Frue

§ 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne:
Amagerbro, Amagerland, Bispebjerg-Brønshøj, Holmens
og Østerbro, Nørrebro, Valby-Vanløse og Vesterbro-Vor
Frue

§5
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, kan stilles af bestyrelsen,
menighedsråd eller enkeltmedlemmer

§5
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen herunder delegerede til årsmøde og
kandidater til bestyrelser jf. § 5 stk. 4 og 5, kan stilles af
Distriktsforeningens bestyrelse,
menighedsrådsmedlemmer i et menighedsråd der er
medlem af Distriktsforeningen eller enkeltmedlemmer af
Distriktsforeningen

§5
Stk. 4. Forslag til delegerede til Landsforeningens
årsmøde skal fremsættes skriftligt (på papir eller
elektronisk) til bestyrelsen senest 30 dage før
generalforsamlingen.

§5
Stk. 4. Forslag til delegerede til Landsforeningens
årsmøde skal fremsættes skriftligt (på papir eller
elektronisk) til bestyrelsen senest 30 dage før
generalforsamlingen. Alle menighedsrådsmedlemmer i et
menighedsråd, der er medlem af Distriktsforeningen, og
enkeltmedlemmer af Distriktsforeningen er valgbare og
kan opstilles som delegerede til årsmødet med
stemmeret.

§5
Stk.5. Forslag til kandidater til Distriktsforeningens og
Landsforeningens bestyrelser fremsættes skriftligt (på
papir eller elektronisk) til bestyrelsen for
Distriktsforeningen senest 30 dage før første ordinære
generalforsamling efter afholdelsen af ordinært
menighedsrådsvalg.

§5
Stk.5. Forslag til kandidater til Distriktsforeningens og
Landsforeningens bestyrelser fremsættes skriftligt (på
papir eller elektronisk) til bestyrelsen for
Distriktsforeningen senest 30 dage før første ordinære
generalforsamling efter afholdelsen af ordinært
menighedsrådsvalg. Alle der er valgbare jf. § 5 stk. 4 kan
opstilles til de to bestyrelser. Der kan fremsendes forslag
til både læge og gejstlige kandidater til bestyrelserne.

§ 6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts
med følgende dagsorden:

§ 6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts
med en dagsorden, der indeholder følgende punkter:

§6

§6

Stk. 2. Punkterne 6. (a. og b.), 7. og 8. optages kun på
dagsordenen for ordinær generalforsamling året efter, at
ordinært menighedsrådsvalg er afholdt. De år, hvor
bestyrelsen ikke er på valg og punkterne 6 (a og b), 7 og 8
udelades, kan valget af delegerede til landsforeningens
årsmøde rykkes frem som punkt 3 i dagsordenen, forud
for bestyrelsens beretning

Stk. 2. Punkterne om valg af bestyrelse, valg af revisorer
og revisorsuppleant samt valg af kandidater, der ønskes
opstillet til Landsforeningens bestyrelse optages kun på
dagsordenen for ordinær generalforsamling året efter, at
ordinært menighedsrådsvalg er afholdt.

1

Gældende

Forslag

§6

§6

Stk. 3. Valgene under punkterne 8. og 9. gennemføres
under iagttagelse af Landsforeningens til enhver tid
gældende vedtægter

Stk. 3. Valgene af kandidater, der ønskes opstillet til
Landsforeningens bestyrelse og delegerede til
Landsforeningens årsmøde gennemføres under
iagttagelse af Landsforeningens til enhver tid gældende
vedtægter

§6

§6

Stk. 4. Ved valget af delegerede til Landsforeningens
årsmøde – jf. stk. 1, pkt. 9 på dagsordenen – gælder det,
at 7 pladser forud er sikret bestyrelsens medlemmer. De
øvrige delegerede vælges ved almindelig stemmeflerhed
blandt de forslag, der er tilsendt bestyrelsen jf. § 5 stk. 4.
Der kan stemmes på indtil 8 personer
Ved valgets opgørelse findes først den kandidat fra hvert
af de 10 provstier, der har opnået det største stemmetal.
De øvrige pladser besættes med de kandidater, som
herefter opnår flest stemmer.
De kandidater, der ikke opnår valg, fungerer som
suppleanter for de på generalforsamlingen valgte
delegerede i henhold til opnået stemmetal. Hvert provsti
skal dog søges repræsenteret blandt de delegerede.

Stk. 4. De delegerede vælges ved almindelig
stemmeflerhed blandt de forslag, der er tilsendt
bestyrelsen jf. § 5 stk. 4.
Der skal stemmes på otte personer
Ved valgets opgørelse findes først den kandidat fra hvert
af de syv provstier, der har opnået det største stemmetal.
De øvrige pladser besættes med de kandidater, som
herefter opnår flest stemmer.
De kandidater, der ikke opnår valg, fungerer som
suppleanter for de på generalforsamlingen valgte
delegerede i prioriteret rækkefølge i forhold til opnået
stemmetal. Hvert provsti skal dog søges repræsenteret
blandt de delegerede.
Valget er gældende for det efterfølgende delegeretmøde.

§6

§6

Stk. 5. Kandidaterne skal være til stede ved valget. Dog
kan bestyrelsen i ganske særlige tilfælde give
dispensation fra dette krav, hvis fraværet skyldes sygdom,
tjenestepligt eller lignende.

Stk. 5. Det er de fremmødte valgbare
menighedsrådsmedlemmer, der udøver stemmeretten.
Opstillede kandidater behøver ikke at være til stede for
at være valgbare.

§8

§8

Stk. 6.

Stk. 6. Bestyrelsen kan sende ikke-delegerede
bestyrelsesmedlemmer til Årsmøde i Landsforeningen af
Menighedsråd.

[Ny]
Stk. 7: Ved forfald blandt de delegerede rykker
suppleanterne op i prioriteret rækkefølge, dog således at
reglen om, at hvert provsti så vidt muligt skal være
repræsenteret, bliver respekteret. Ved forfald blandt
bestyrelsens medlemmer tages den eller de højst
prioriterede blandt suppleanterne ind som delegerede.
Hvis suppleantlisten er brugt op, kan man i givet fald
bruge en af suppleanterne til bestyrelsen, dog således, at
man ud over at tage hensyn til, at alle provstier så vidt
muligt skal være repræsenteret, også tager hensyn til, om
den der har forfald er gejstlig eller læg.

Stk. 7:
[Slettes]
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