Til generalforsamlingen mandag den 15. maj i Højrebyhallen.
Pkt. 5 – Indkomne forslag
Forslag 1:
§6
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj og varsles med mindst 4 uger.
Mødet skal indkaldes ved annonce i Lollands-Posten og Extra Posten indeholdende dato og tid.
På Sportsrådets hjemmeside med oplysning om dagsordenen, som mindst skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og to suppleanter
7. Valg af revisorer og suppleant
8. Eventuelt
Nyt forslag:
§6
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj og varsles med mindst 4 uger.
Mødet indkaldes direkte til foreningerne på mail.
På Sportsrådets hjemmeside med oplysning om dagsordenen, som mindst skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisorer og suppleant
8. Eventuelt

Forslag 2:
§8
Bestyrelsen er sportsrådets daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
På ulige år vælges formand og sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
På lige år vælges kasserer og næstformand samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne,
herunder formand eller næstformand, er til stede.
Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter sportsrådet i henhold til vedtægterne.
Nyt forslag:
§8
Bestyrelsen er sportsrådets daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af mellem 7- 9 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
På ulige år vælges formand og sekretær samt (2 bestyrelsesmedlemmer).
På lige år vælges kasserer og næstformand samt (3 bestyrelsesmedlemmer).
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne,
herunder formand eller næstformand, er til stede.
Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
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