
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DSKFNM 

Torsdag den 14. juni 2018 kl. 14.00 

Comwell Kolding  

Skovbrynet 1 

6000 Kolding  

Kære alle DSKFNM medlemmer, 

Bestyrelsen for DSKFNM indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 14.06.18 kl 14.00. 

Årsagen til dette er bestyrelsens ønske om vedtægtsændringer i selskabet. 

De foreslåede ændringer er af praktisk betydning i forbindelse udpegning af ny sekretær og kasserer, som i de 

nuværende love er samlet i en post. Det er ikke lykkedes bestyrelsen at finde en kandidat, der er villig til at påtage sig 

dette arbejde samlet. Det er bestyrelsens vurdering, at det vil være nemmere at rekruttere interesserede kandidater, 

såfremt posten og ansvaret deles af to personer.  

Derudover ønsker bestyrelsen at afbureaukratisere sagsgange omkring tegningsret, der ligeledes vil kræve 

lovændringer.  

Ændring af DSKFNM’s love - § 15 - kan foretages ved de ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. 

Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mere end ½ af DSKFNM´s medlemmer er til stede ved 

generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.  

Såfremt mindre end ½ af medlemmerne er til stede, kan spørgsmålet enten udsættes til en følgende 

generalforsamling eller sendes til skriftlig urafstemning. I begge tilfælde vedtages lovændringer da ved simpel 

stemmeflerhed.  

De ønskede vedtægtsændringer fremgår af vedhæftede dokument. 

Da der til selskabets generalforsamlinger aldrig er over halvdelen af medlemmerne tilstede, kan lovændringer reelt 

ikke gennemføres før ved en efterfølgende urafstemning eller en ekstraordinær generalforsamling efter 

generalforsamlingen til september 2018. Medmindre vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling inden.  

Set i lyset af at bestyrelsen i den grad har behov for bistand fra en ny sekretær og kasserer, er det vores vurdering, at 

vi ikke kan vente til efter næste generalforsamling med enten en urafstemning eller en efterfølgende ekstraordinær 

generalforsamling.  

Dog kan forslagene med stor sandsynlighed ikke vedtages på den ekstraordinære generalforsamling, da vi næppe 

bliver nok deltagere til at den ekstraordinære generalforsamling bliver beslutningsdygtig. Dermed vil forslagene 

efterfølgende blive bragt til afstemning ved den ordinære generalforsamling i forbindelse med årsmødet i september 

2018. Her kan de foreslåede ændringer enten vedtages eller forkastes ved simpelt stemmeflertal. Denne 

fremgangsmåde gør, at vi ved en vedtagelse af forslagene hurtigere kan få besat posterne.  

Vi håber på medlemmernes forståelse for fremgangsmåden.  

På bestyrelsens vegne,  

 

Peter Hovind 

Formand for DSKFNM 


