
Ændringsforslag til BMI Løb & Motions vedtægter: 

Nuværende tekst: 

§3 MEDLEMSKAB 

Et medlemskab i BMI Løb & Motion omfatter hele husstanden. Medlemskontingentet fastsættes af 

generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. 

Det årlige kontingent opkræves via PBS. Medlemmer, der ikke ønsker at betale via PBS’ betalingsservice, 

pålægges et ekstra administrationsgebyr. Løbsgebyrer opkræves også via PBS. 

Oplysning om det for tiden gældende kontingentbeløb fås ved henvendelse til kassereren. 

 

Ændringsforslag: 

§3 MEDLEMSKAB 

Et medlemskab i BMI Løb & Motion omfatter hele husstanden. Medlemskontingentet fastsættes af 
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Nuværende tekst: 

§ 7 BESTYRELSEN 

BMI Løb & Motion ledes af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold.  

Bestyrelsen består af 6 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen således: 

BMI Løb & Motions formand vælges af generalforsamlingen og er på valg hvert år 

Næstformand og kasserer vælges for to år ad gangen, men kan ikke være på valg samme år. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges også for to år ad gangen, sådan at 2 medlemmer vælges det ene 

år og 1 det efterfølgende år. 

Suppleanterne er på valg hver andet år. 

To revisorer og to revisorsuppleanter er på valg hvert år, 

Foreningen tegnes af formanden. 
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To revisorer og to revisorsuppleanter er på valg hvert år, 
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Nuværende tekst: 

§10 FORENINGENS DAGLIGE DRIFT 

Bestyrelsen nedsætter udvalg til varetagelse af opgaver inden for foreningens formål. Fx motionsudvalg, 

aktivitetsudvalg, Fuldenløbsudvalg og idrætsmærkeudvalg.  

Udvalgene konstituerer sig selv og er beslutningsdygtige, når mindst et medlem mere end halvdelen er til 

stede. Beslutninger i udvalgene træffes ved simpel stemmeflerhed. 

Der er ikke referatpligt i udvalgene. Men alle væsentlige initiativer, som udvalgene tager, skal forelægges 

bestyrelsen forinden.  

Foreningen baserer sig på frivillig arbejdskraft. Derfor har foreningen en høj frihedsgrad for så vidt angår 

selvstændige initiativer fra de enkelte medlemmer og grupper af medlemmer. Dog skal alle større initiativer 

i foreningens navn forelægges bestyrelsen til godkendelse forinden. Initiativer, der indebærer klubbetalte 

udgifter, skal altid forelægges for formanden/bestyrelsen. 
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Nuværende tekst: 

§ 11 GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle BMI Løb & Motions anliggender – men er dog 

underlagt hovedforeningens love, som altid er gældende. Generalforsamlingen kan således tage stilling til 

alle spørgsmål, i hvilke dens kompetencer i disse vedtægter ikke udtrykkeligt er udelukket. Spørgsmål, som 

klart falder uden for foreningens formål, jfr. § 2, kan dog ikke behandles på generalforsamlingen. Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned det følgende år. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, samt en referent. 

Generelforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved 

annoncering i dagspressen, BMI Løb & Motions eget blad, på hjemmesiden, i BMI Hovedforenings blad 

samt evt. i Fællesbladet. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder 

vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingens 

afholdelse. Er der indkommet forslag, lægges disse på foreningens hjemmeside sammen med dagsorden 

således, at det er tilgængeligt for medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.   

Alle foreningens medlemmer, der er fyldt 16 år, har adgang til deltagelse i generalforsamlingen. Hvert 

medlemskab, jf. § 3, har en stemme på generalforsamlingen. Stemmeret indtræder dog først efter 3 

måneders medlemskab og er betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har været medlem af BMI Løb & Motion i 3 

måneder.  

 

 



Minimumsdagsorden for den ordinære generalforsamling (bestyrelsen kan derudover beslutte at sætte 

temadiskussioner m.v. på dagsordenen): 

1) Valg af dirigent 
2) Formanden aflægger beretning for årets virksomhed 
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse 
4) Behandling af indkomne forslag 
5) Valg af formand  
6) Valg af næstformand og kasserer 
7) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
8) Valg af suppleanter 
9) Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
10) Eventuelt. 
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