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Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer 

1. Layout 

1.1 Der er sket visse layoutmæssige ændringer, som ikke har indholdsmæssige betydninger. 

Disse skal ikke til afstemning, og er ikke medtaget for overskuelighedens skyld.  

2. I § 4, linje 3 ændres følgende (de foreslåedes vedtægter punkt 3.1): 

2.1 Ændring: 

“foreningens samlede årlige indtægter.” ændres til “ dækningsbidrag 1 i regnskabet for 

foreningen.” 

2.2 Bestyrelsens bemærkninger: 

Det har længe ikke været muligt at indbetale 10 % af foreningens indtægter. Indtægter 

svarer til omsætning og omsætningen er ikke sigende for, hvad der faktisk bliver tjent. 

Tjent svarer til årets resultat, og udgjorde i 2016 kr. 2.096. Bestyrelsen fandt dog, at 10 

% af dette beløb i nogle år, ville være for lavt. Bl.a. vil det betyde en indbetaling på kr. 

20,96 for 2016. Bestyrelsen besluttede derfor at stille forslag om at bruge ”dækningsbi-

drag 1”. Dækningsbidrag 1 udgjorde i 2016 kr. 40.752. Bestyrelsen kan vælge at henlæg-

ge yderligere beløb til jubilæumskontoen, såfremt bestyrelsen finder det passende.   

3. I § 8, linje 8 ændres følgende (de foreslåedes vedtægter punkt 7.4): 

3.1 Ændring: 

”i et lokalt dag- eller ugeblad.” ændres til ” på foreningens hjemmeside samt pr. mail til 

de medlemmer, der til foreningen har oplyst deres mailadresse.” 

3.2 Bestyrelsens bemærkninger: 

Indkaldelsen i avisen beløber sig til kr. 2.000. Med nærværende vedtægtsændringer 

hvor bestyrelsen forventer en efterfølgende indkaldelse til ekstraordinær generalforsam-

ling, udgør beløbet til selve indkaldelsen i avisen kr. 4.000. Bestyrelsens holdning er 

stadig, at mange ser indkaldelsen i dagspressen, hvorfor bestyrelsen stadig vil sætte 

midler af til dette. Dog vil bestyrelsen gerne frit kunne vurdere, om der er brug for ind-

kaldelse i avisen i fremtiden, uden at skulle igennem endnu en vedtægtsændring med 

den deraf relativt omfattende procedure. Kr. 4.000 er således et betydeligt beløb, som i 

stedet kunne gå til børnehaven, pensionistforeningen eller andre aktiviteter, som bor-

gerforeningen yder støtte til.  

J.nr. 15-57000 KT 

 



side 2 

Bestyrelsen vil selvfølgelig udover det vedtægtsbestemte sprede budskabet om afholdel-

se af generalforsamling videst muligt. 

4. I § 11 ændres følgende (de foreslåedes vedtægter punkt 10.1): 

4.1 Ændring 

Bestemmelsen ændres fra: 

” Til ændring af disse vedtægter, herunder fusion med andre foreninger kræves at 

halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på en generalforsamling, og at 2/3 af 

de fremmødte stemmer for ændringerne. Er et så stort antal medlemmer ikke til stede, 

men 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne, afholdes ny generalforsamling, 

der afholdes inden 4 uger, hvor ændringerne kan vedtages med almindelig stemme-

flerhed.” 

Til i stedet: 

” Til ændring af disse vedtægter kræves at 2/3 af de fremmødte til generalforsamlin-

gen stemmer for ændringerne. ” 

4.2 Bestyrelsens bemærkninger: 

Bestyrelsen må erkende, at der ”aldrig” vil dukke 2/3 af foreningens medlemmer op på 

en ordinær generalforsamling og ved nærværende vedtægtsændringer og de deraf om-

fattende procedurer, er ønsket om at lempe reglerne opstået. 

5. I § 12, linje 1 ændres følgende (de foreslåedes vedtægter punkt 11.1): 

5.1 Ændring 

I linje 1 indsættes ”eller fusion”. Så bestemmelsen lyder således: 

”Til foreningens opløsning eller fusion kræves vedtagelse på en generalforsamling 

med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er besty-

relsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen 

kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Ved foreningens 

opløsning fordeles foreningens formue efter den opløsende generalforsamlings beslut-

ning til alment velgørende formål, primært i foreningens virkeområde.” 

5.2 Bestyrelsens bemærkninger: 

”Fusion” indsættes i bestemmelsen, idet bestyrelsen stadig mener, at kravene til en evt. 

fusion skal være omfattende. 

6. Forslag til generalforsamlingen vedr. stiftelse af koncertforening 

6.1 Følgende forslag skal vedtages med vedtægtsændrende majoritet jf. § 11 i de nuværende 

vedtægter, idet forslaget strider mod § 6 sidste linje i de nuværende vedtægter. Bestyrel-

sen kan efter denne bestemmelse således højst yde støtte med kr. 10.000.  



side 3 

6.2 Bestyrelsen foreslår at der stiftes en koncertforening til afholdelse af koncerter i lokal-

området. 

6.3 Forslaget indebærer, at Klittens Borgerforening donerer 104.393,44 kr. til stiftelsen. 

Beløbet er i forvejen sat af til formålet. Det afsatte beløb skal ikke indgå i Klittens Bor-

gerforenings Jubilæumskonto jf. vedtægternes § 4. Dvs. at der ikke er sat 10 % af dette 

beløb til side til afholdelse af Hvide Sandes 100 års jubilæum.  

6.4 Donationen udbetales til koncertforeningen, når denne er stiftet, og dennes formål er i 

overensstemmelse Klittens Borgerforenings formålsbestemmelse. Generalforsamlingen 

bemyndiger, såfremt forslaget vedtages, bestyrelsen til at påse, at ovennævnte betingel-

ser er opfyldt. Ligesom generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til skønsmæssigt at 

fastsætte betingelser for udbetalingen eller helt undlade en sådan udbetaling. 

6.5 Dette forslag skal besluttes med vedtægtsændrende majoritet. Forslaget er af bestyrel-

sen stillet som et forslag og ikke en vedtægtsændring. Dette sker af praktiske grunde ud 

fra princippet om det ”mindre i det mere”. Bestyrelsen finder det således uhensigtsmæs-

sigt, at dette forslag skulle fremgå af vedtægterne til evig tid med deraf følgende uover-

skuelighed og irrelevans for Borgerforeningens drift i fremtiden. 

6.6 Bestyrelsens bemærkninger: 

I forbindelse med afholdelse af Tørfiskkoncerterne drøftede daværende og nuværende 

bestyrelsesmedlemmer og andre muligheden for at afholde koncerter i Hvide Sande. Be-

styrelsen besluttede derfor at bruge overskuddet fra disse arrangementer til finansiering 

af afholdelse af koncerter i Hvide Sande. Det nuværende arrangement er ”uddelegeret” 

til et udvalg jf. vedtægternes § 7 sidste linje. Bestyrelsen ønsker dog, at udvalget ”løsri-

ver” sig, og bliver en selvstændig forening, som kan afvikle koncerter i Hvide Sande i 

fremtiden.  

På vegne af bestyrelsen: 

Kåre Thomey 

 


