
Til årsmødet 
 

 

 

Vedr. forslag til vedtægtsændringer 

Foreningsledelsen fremlægger forslag til ændringer i foreningens vedtægter.   

  

Den primære ændring mellem de nuværende og nye vedtægter er, at paragraf 9 er ændret i 

forhold til antal ledelsesmedlemmer.  

 

I den eksisterende paragraf 9 om foreningsledelsen fremgår det, at foreningsledelsen skal bestå af 

mellem fire og seks på årsmødet valgte personer samt den af foreningsledelsen udpegede 

sportslige ansvarlige.  

 

Aarhus Kommune stiller krav om, at antallet af ledelsesrepræsentanter er fast og det må derfor 

ikke fremgå, at antallet kan variere mellem 4 og 6.  

 

Foreningsledelsen foreslår, at antallet af ledelsesrepræsentanter fastsættes til 6: 

• Formanden, vælges for 2 år (ulige år). 

• Kasserer, vælges for 2 år (lige år) 

• Et ledelsesmedlem, vælges for 2 år (ulige år) 

• Et ledelsesmedlem, vælges for 2 år (lige år) 

• Et ledelsesmedlem, vælges for 1 år (hvert år) 

• Et ledelsesmedlem, vælges for 1 år (hvert år) 

 

Der er endvidere foretaget følgende ændringer: 

§ 7, stk. 5 – Støttemedlemmer udgår, da der ikke er støttemedlemmer i klubben. Bestemmelsen 

vedrørende æresmedlemmer fastholdes.  

 

§ 9, stk. 4 – Foreningsledelsen gives mulighed for at vurdere behovet for at supplere ledelsen, 

såfremt et ledelsesmedlem udtræder utidigt. Dog kan foreningsledelsen aldrig bestå af færre end 

3 personer.  

 

§ 10, stk. 1 – Foreningsledelsen vil fremover ikke være en del af Aktivitetsgruppen, hvilket er i 

overensstemmelse med praksis, hvor Aktivitetsgruppen består af enkeltpersoner, der på 

forskellige vis bistår med driften af foreningen. 

 

§ 11, stk. 1 – Der gives formanden og kassereren mulighed for at tegne foreningen alene, så længe 

foreningen ikke påføres en økonomisk udgift på over 50.000 kr. Foreningsledelsen vurderer, at det 

er hensigtsmæssigt af hensyn til den løbende økonomiske drift af foreningen, f.eks. betaling af 

regninger og mindre dispositioner.  
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§ 12, stk. 1 – Alene foreningsledelsen kan oprette underudvalg til løsning af særlige eller 

tilbagevendende opgaver. 

 

§ 14, stk. 1 – Årsregnskabet udsendes fem dage før årsmødet sammen med dagsordenen til 

årsmødet.  

 

§ 14, stk. 1, e – Bestemmelsen om, at revisoren skal foretage uanmeldt beholdningseftersyn hos 

kassereren mindst en gang pr. regnskabsår udgår, da revisorens mulighed allerede fremgår af § 14, 

stk. 1, d. 

 

Derudover er der i de nye vedtægter foretaget korrekturrettelser og sproglige rettelser, som ikke 

har væsentlig betydning for foreningens drift.   

  

Til punktet vedlægges:  

• De nuværende vedtægter, vedtaget 12. marts 2019 

• Forslag til nye vedtægter (uden korrekturmærker)  

• Forslag til nye vedtægter (med korrekturmærker)  

  

Venlig hilsen  

 

Cheerledelsen  

Aarhus Tigers Cheerleaders  
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