Referat, bestyrelsesmøde
Tirsdag 4. januar 2022, kl. 18.00 – 21.00
Flintholm Svømmehal, 3. sal i klublokale
Fra bestyrelsen: Allan, Kim, Marianne, Bo, Otto, Peter, Jens, Katrine, Dorthe, Bolette, Martin og
Lars
Afbud: Referent: Lars

1. Drøftelse af oplæg om vedtægter
Arbejdsgruppen for nye vedhæftet er nået frem til, at bestyrelsen skal tage stilling til følgende
overordnede emner. Emnerne er beskrevet i skriftligt oplæg til bestyrelsen.
Herefter vil arbejdsgruppen arbejde videre med bestyrelsens input.
Fuldmagter
Hvad er det for et foreningsdemokrati, bestyrelsen ønsker for foreningen? Skal de, som er
forhindrede i at give møde, fx ikke kunne deltage? Eller skal de som kan give møde alene
kunne bestemme?
Bestyrelsen drøftede om antallet med de nuværende fem fuldmagter skulle reduceres, samt
om det stadig skulle være muligt at afgive stemme med fuldmagter. Pejlemærker for
bestyrelsen i diskussionen om fuldmagter er, at det både skal være muligt for medlemmer,
som er forhindrede i fremmøde, at udøve deres demokratiske indflydelse samt, at det skal
være muligt for fremmødte på generalforsamlingen at kunne se og fornemme stemmeantallet.
Et forslag fra et bestyrelsesmedlem om, at én familie har én stemme. Dog ikke tilslutning hertil.
Det blev diskuteret, om det skal være muligt at give en begrænset fuldmagt eller en
blankofuldmagt.
Bestyrelsen er vidende om, at DIF og DGI begge udtaler, at det ikke er normalt at se mulighed
for fuldmagter i idrætsforeningers vedtægter, men, at der ikke er noget, der er rigtigt eller
forkert, da det er op til hvad HSK ønsker.
Bestyrelsen er opmærksomme på, at der skal være enkelthed i formuleringer og mulige
fortolkninger af reglerne. Det skal være muligt at kunne efterprøve stemmeberettigelse og
fuldmagtsforholdene.
1

Bestyrelsen nåede ikke frem til endelige konklusioner på det her delområde. Arbejdsgruppen
arbejder videre med at kvalificere delområderne yderligere, som bør blive mere konkrete
inden bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde 24. januar, diskuterer vedtægterne igen
Tilmelding til generalforsamling
Der opfordres i de nye vedtægter til tilmelding til generalforsamling, senest to dage før.
Tilmeldingen skal være offentlig og dermed skal deltagerne stå listet på en åben liste. Tilmeldte
på dagen, skal dog kunne deltage.
Årsagerne til opfordringen i vedtægterne er, at vi gerne vil give deltagerne en god oplevelse,
sikre, at vi har styr på antal stemmer, plads til alle, eventuelle fuldmagter og dermed også
undgår, at der opstår ventetid forud for generalforsamlingens start.
Digitale generalforsamlinger
Det skal være muligt for bestyrelsen undtagelsesvist at beslutte at afholde
generalforsamlingen digitalt, men med samme vilkår og rammer, som vedtægterne
foreskriver.
Marianne og Allan er fortalere for, at der på sigt findes en digital løsning, der gør det muligt for
alle medlemmer at deltage og afgive stemme digitalt. Det kan kombineres med demokratiske
diskussioner og vil gøre det muligt for langt flere medlemmer/forældre at involvere sig i
foreningen.
Der bør ikke i vedtægterne angives årsager til, at en digital generalforsamling skal afholdes.
Bestyrelsen skal kunne beslutte.
Alder
15-årige skal være stemmeberettigede. Dog 18 år for at komme i bestyrelsen.
Struktur
Emnet blev ikke diskuteret.
Den lange bane
Emnet blev ikke diskuteret.
2. Dato for generalforsamling og Foreningens Dag
Generalforsamling: 26. april
Foreningens dag: 20. marts
3. Eventuelt
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