
Fyns Døveforenings bestyrelses har forslag til ændring af vedtægter 

Vedtægter er sidst redigeret februar 2017, som I kan se inde på FD´s hjemmeside under 
Generalforsamling materiale.


Det angivet i sort er fra nuværende vedtægter

Det angivet i blåt/grønt er bestyrelsens forslag til ændringer


4.3  

Ordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved 
bekendtgørelse i de af foreningen valgte informationskanaler, under hensyntagen til, at alle 
medlemmer får samme information.


Ordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved 
bekendtgørelse i de af foreningen valgte informationskanaler (Fyns Døveforenings hjemmeside, 
nyhedsbrev og sociale medier) under hensyntagen til, at alle medlemmer får samme information. 

———————————————————————————————————————————-


4.7 stk 3 
Fremlæggelse af årsregnskab

a. Foreningen 

b. Ejendommen


Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 
a. Foreningen 
b. Ejendommen 

——————————————————————————


4.7. stk 6 Valg af bestyrelse 

a. Formand (hvert år)

b. Sekretær (lige år)

c. Kasserer (ulige år)

d. Ejendomsleder for økonomi og administration (lige år) 

e. Vedligeholdelsesleder for ejendommen (ulige år)

f. Bestyrelsesmedlem (lige år) 

g. Kulturrepræsentant (ulige år) 

h. 1. suppleant (lige år)

i. 1 suppleant (ulige år)


4.7. stk 6 Valg af bestyrelse 
Valg af 5-7 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter:  

a. Formand (hvert år) 
b. Kasserer (ulige år) 
c. Ejendomsleder (lige år) 
d. Bestyrelsesmedlem (Ulige år) 
e. Bestyrelsesmedlem (lige år) 
f. Bestyrelsesmedlem (ulige år) 
g. Bestyrelsesmedlem (lige år) 
h. 1. Suppleant (Ulige år) 
i. 2. Suppleant (lige år) 

————————————————————————————————————————— 



6.2  
Forretningsudvalget som består af formanden, kassereren, ejendomslederen, og sekretæren har 
ansvaret for foreningens daglige virksomhed.’


6.2

Forretningsudvalget som består af formanden, kassereren, ejendomslederen, har ansvaret for 
foreningens daglige virksomhed. 

——————————————————————————————————————————— 

6.5  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden, kassereren, sekretæren, 
bestyrelsesmedlem og 2 repræsentanter er til stede.


Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 fra FU og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.  

————————————————————————————————————————- 

6.12  

Afgår formanden, kassereren eller sekretæren i utide, må bestyrelsen supplere posten efter bedste 
skøn, og 1. suppleanten indtræder indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen 
kan I tilfælde af at suppleringen ikke lader sig gennemføre, indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling. 

Forslag A 
Afgår formanden, kassereren, ejendomslederen eller et bestyrelsesmedlem i utide, må bestyrelsen 
supplere posten efter bedste skøn, og 1. suppleanten indtræder indtil førstkommende ordinære 
generalforsamling. Bestyrelsen kan I tilfælde af at suppleringen ikke lader sig gennemføre, indkalde 
til ekstraordinær generalforsamling. 

——————————————————————————————————————————— 

7.3  
Vedligeholdslederen nedsætter i samarbejde med bestyrelsen en arbejdsgruppe, som udover 
vedligeholdslederen, består af mindst 2 udpegne medlemmer. Denne gruppe har sammen med 
vedligeholdelseslederen ansvar for bygningens vedligeholdelse.


Ejendomslederen nedsætter i samarbejde med bestyrelsen en arbejdsgruppe, som udover 
ejendomsslederen, består af mindst 2 udpegne medlemmer. Denne gruppe har sammen med 
ejendomslederen ansvar for bygningens vedligeholdelse.


———————————————————————————————————————————- 



7.5  
Forretningsudvalget og vedligeholdslederen kan i enighed ansætte personale. Både 
forretningsudvalget og vedligeholdslederen har i påkommende tilfælde ret til at hente sagkyndig 
bistand.


Forretningsudvalget kan i enighed ansætte personale. Forretningsudvalget har i påkommende 
tilfælde ret til at hente sagkyndig bistand.


——————————————————————————————————————————— 

11.1 
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 del af de på den ordinære generalforsamling tilstedeværende 
medlemmer er herfor, samt på 2 efterfølgende indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger med 
3 måneders mellemrum, ligeledes stemmer herfor.


11.2  

Foreningens værdier og midler kan aldrig deles mellem medlemmerne, men opbevares af Danske 
Døves Landsforbund i 10 år. Hvis det ikke inden for 10 år lykkes at oprette en ny medlemsforening 
i området, oprettes der et legat, der bestyres af landsforbundet. Midlerne fra legatet skal tilfalde 
Fyns døve.


Forslag A 
11.1 
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 del af de på den ordinære generalforsamling 
tilstedeværende medlemmer er herfor, samt på 2 efterfølgende indkaldte ekstraordinære 
generalforsamlinger med 3 måneders mellemrum, ligeledes stemmer herfor. Ved den sidste 
ekstra ordinære generalforsamling stiftes Fyns Døves støttefond. 
 


11.2  
Foreningens værdier og midler kan aldrig deles mellem medlemmerne, og der skal laves en 
oversigt over alle foreningens værdier og midler inden den sidste og afgørende 
generalforsamling, sådan at den sidste generalforsamling skal træffe beslutning om salg eller 
videreførsel af værdierne og midlerne.  
  
Ved salg af værdier og midler indsættes formuen i Fyns Døves Støttefond, som kan uddeles til 
formål, der er i overensstemmelse med vedtægternes §2


Forslag B 
11.2  
Foreningens værdier og midler kan aldrig deles mellem medlemmerne, og der skal laves en 
oversigt over alle foreningens værdier og midler inden den sidste og afgørende 
generalforsamling, sådan at den sidste generalforsamling skal træffe beslutning om salg eller 
videreførsel af værdierne og midlerne.  
  
Ved salg af værdier og midler indsættes formuen i et legat for Fyns Døve hos DDL, som skal 
uddeles til formål, der er i overensstemmelse med vedtægternes §2. 

Fyns Døveforening skal inden sidste generalforsamling have udformet uddelingskriterier for 
legatet, der godkendes ved sidste generalforsamling.  



