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Dagsorden
1.
2.
3.

Valg af dirigent
Forslag til ændring i vedtægter vedr. revision af regnskab
Valg af revisor

Referat
1. Henrik Dhyrbye vælges som dirigent. Vi konstaterer at denne ekstraordinære
generalforsamling er lovligt varslet i henhold til vedtægterne og den betragtes derfor
som gyldig. Da der er tale om en ekstraordinær generalforsamling er dagsordenen
begrænset til beslutning om ændring af vedtægterne samt valg af revisor.
2. Der foreslås ændringer i vedtægternes §6 og §14 med henblik på at fritage foreningen
for forpligtelsen til at skulle få revideret regnskabet af en statsautoriseret revisor, se
den foreslåede ordlyd nedenfor. Til foreningens ordinære generalforsamling den 27.
maj d.å. blev forslaget stemt igennem, men fordi mindre end 1/3 af foreningens
medlemmer var fremmødt krævedes en ekstra vedtagelse på en ekstraordinær
generalforsamling.
Forslaget vedtages enstemmigt på nærværende ekstraordinære generalforsamling.
3. Da vi i henhold til ovenstående ikke længere behøver en fast revisor, bortfalder dette
punkt.
København N den 10. juni 2015

Ad pkt. 6, forslag til ny ordlyd af vedtægternes §6 og §14:

§6
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Eventuelt indkomne forslag
7. Eventuelt

Generalforsamlingen kan kræve at der udføres ekstern revision af foreningens regnskab, i
hvilket fald dagsordenen desuden skal omfatte valg af revisor.
§14
1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
2. Bestyrelsen udarbejder foreningens regnskab, indeholdende resultatopgørelse og status
og udfærdiget i overensstemmelse med god regnskabsskik, og forelægger det for
foreningens generalforsamling til godkendelse.
3. Hvis der er modtaget støtte, som kræver særlig revision, indsendes regnskabet i god tid
inden årets generalforsamling til en ekstern revisor, der efter endt revision forsyner det
med en revisionspåtegning og -beretning.
4. Bestyrelsen foretager rettidig aflæggelse af regnskab til evt. støttegivere som kræver
dette.

