
Indkaldelse til Rhododendronforeningens årlige 
Generalforsamling 2022 
 
Tidspunkt: søndag d. 22.05.2022 Kl. 11 –13 
Sted: Harndrup Forsamlingshus, Rugårdsvej 73, 5463 Harndrup.  
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst 
 

2. Valg af dirigent. 
 

3. Valg af referent 
 

4. Udpegning af stemmetællere i tilfælde af skriftlig afstemning 
 

5. Formandens beretning 
 

6. Regnskab og budget  
 

7. Indkomne forslag 
Forslag til vedtægtsændring 
Forslagsstiller: Jens Holger Hansen 
§ 9 Bestyrelsens sammensætning og møder 
Ændringsforslag og nuværende vedtægter §9 er angivet efter agendaen. 
 

8. Valg af formand: Hans Chr. Kirketerp-Møller er på valg - genopstiller 
 

9. Valg til bestyrelse: 
Niels-Erling Larsen er på valg - genopstiller  
Thomas Carlsen er på valg - genopstiller 
Birgit Andersen er på valg - genopstiller ikke 

 
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Fra vest: Mathias Kurstjens - genopstiller 
Fra øst: Anne Morell - genopstiller 

 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jesper Holck Andersen genopstiller som revisor  
Aase Skovlund genopstiller som revisorsuppleant 

 
12. Eventuelt. 

 
 

  



Indkommet forslag til vedtægtsændring stillet af Jens Holger Hansen. 

Ændringer i forhold til §9 i de gældende vedtægter er markeret med blåt og kursiv. 

 

Tilføjelser og skærpede ændringes foreslag til foreningens vedtægter. 

Paragraf 9.  Bestyrelsens sammensætning og bestyrelsesmøder. 

Valg af bestyrelse: 
Bestyrelsens består af: 

Formand 

Næstformand  

Kasserer 

Sekretær 

2 til 4 bestyrelsesmedlemmer 

Derudover kan der vælges to suppleanter. 

Formanden vælges på lige årstal for 2 år ad gangen og kan genvælges en gang. 

Næstformanden vælges ved direkte valg på ulige årstal og kan genvælges to gange. 

Er formanden fra Øst, skal næstformanden være fra Vest og omvendt. Såfremt,denne betingelse 
ikke kan opfyldes forbliver næstformandsposten vakant indtil betingelserne er opfyldt. 

Foreningens kasserer vælges ved direkte valg for to år ad gangen på ulige årstal. Kassereren kan 
genvælges. 

For at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet vælges bestyrelsesmedlemmer således: 

Formand + 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal. 

Næstformand og kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige årstal. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. 

Suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år, og kan genvælges. Bestyrelsen skal om muligt 
fremsætte forslag til nye medlemmer af bestyrelsen, suppleanter og revisor samt 
revisorsuppleanter. 

Dersom, der er en eller flere vakante bestyrelsespost/ poster, efter generalforsamlingens valg til 
bestyrelsen, kan formanden anmode generalforsamlingen om, at give bestyrelsen bemyndigelse til 
selv eventuelt kan besætte den/de vakante bestyrelsespost/ poster, så frem der melder sig et 
medlem, der ønsker at indtræde i bestyrelsen. 



Det bestyrelsesmedlem, der således indsættes i den vakante bestyrelsespost af 
formanden/bestyrelsen, er vedkommende medlems bestyrelsespost kun gældende for højst 1 år 
eller indtil førstkommende generalforsamling, hvor bestyrelsesmedlemmet skal på valg. 

Der skal vælges mindst 1 bestyrelsesmedlem og en suppleant blandt foreningens medlemmer på 
hver side af Storebælt. 

Bortset fra formanden, næstformand og kassereren konstituerer bestyrelsen sig på første 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelens af dens medlemmer er til stede, herunder 
formanden eller næstformanden. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved 
stemmelighed tæller formandens(næstformandens) stemme dobbelt. 

Der udarbejdes et kort beslutningsreferat af bestyrelsesmødet. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere ved alle møder og aktiviteter der afholdes i 
foreningen. 

  

  



Gældende vedtægter 

§ 9 Bestyrelsens sammensætning og møder 

Bestyrelsen består af: 

 Formand 
 Næstformand 
 Kasserer 
 Sekretær 
 2-4 bestyrelsesmedlemmer 

Herudover vælges to suppleanter. 

Formanden vælges på lige årstal for to år ad gangen og kan genvælges to gange. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges ligeledes for 2 år ad gangen og kan genvælges.  

For at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet vælges bestyrelsesmedlemmer således:  

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. 3-4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.  

Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges.  

Bestyrelsen skal om muligt fremsætte forslag til nye medlemmer af bestyrelsen, suppleanter og 
revisor samt revisorsuppleanter.  

Dersom der er en eller flere vakante bestyrelsesposter efter valget til bestyrelsen, kan formanden 
anmode generalforsamlingen om tilladelse til, at bestyrelsen selv eventuelt kan besætte disse, 
såfremt der melder sig interesserede kandidater.  

Det bestyrelsesmedlem, der således indsættes i en vakant bestyrelsespost, er på valg ved 
førstkommende generalforsamling.  

Er bestyrelsen fuldtallig, men mangler suppleanter, kan formanden anmode generalforsamlingen 
om, at bestyrelsen selv eventuelt kan besætte de vakante poster som suppleanter, såfremt der 
melder sig interesserede kandidater.  

Der skal så vidt muligt vælges mindst 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant blandt foreningens 
medlemmer på hver side af Storebælt. Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig på 
første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder 
formanden eller næstformanden.  

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved 
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Hvis formanden ikke er til stede, tæller 
næstformandens stemme dobbelt i tilfælde af stemmelighed.  

Der udarbejdes et kort beslutningsreferat af bestyrelsesmødet.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere 
ved alle møder og aktiviteter, der afholdes i foreningen. 


