AaB Ishockey
Forslag no. 3 til behandling på den ordinære generalforsamling

mandag den 20. juni 2016 kl. 19:00
Forslag indsendt af:

Ronnie Winther Sørensen

Vedrørende:

Vedtægtsændring, som etablerer sportsudvalget som et rent generalforsamlingsvalgt udvalg, med samme valgbarhedsregler som for bestyrelsesmedlemmer.
Forslaget vil kræve en redaktionel tilføjelse i §16, således sportsudvalget indgår i dagsorden for medlemsmødet.

Motivation
Fremlægges af forslagsstiller.
Sportsudvalg:
Sportsudvalget som er bestående af formand, ungdomsformand, seniorformand samt 2 menige
medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamlingen.
Formanden kan videregive sin plads til anden person, men accept fra en enig bestyrelse.
Bestyrelsen skal ved første konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fast sætte
et kommissorium som sportsudvalget skal arbejde inden for.
Alle menige medlemmer vælges på AaB ishockey´s ordinære generalforsamling for en 1 årig periode.
Sportsudvalget opløses ved den ordinære generalforsamling.
Fra sportsudvalgets møder føres beslutningsreferat og bestyrelsen orienteres om udvalgets arbejde og dispositioner.
§10 foreslås ændret til:
§10
Bestyrelsen varetager AaB Ishockey's ledelse, og er ansvarlig for alle forhold foreningen vedrørende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte diverse udvalg efter behov, dog skal
der nedsættes et sportsudvalg.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Ved afstemning i bestyrelsen er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. Formanden
indkalder til bestyrelsesmøder, der skal finde sted mindst én gang om måneden. Han leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed gør hans stemme udslaget.
AaB Ishockey’s bestyrelse består af 7 medlemmer, som er:
1. Formand
2. Næstformand/sekretær
1

3.
4.
5.
6.
7.

Kasserer
Seniorformand, formand for seniorudvalg (Herrer/Damer/Piger)
Ungdomsformand, formand for ungdomsudvalg (Drenge)
Formand for aktivitetsudvalg
Formand for DABIT-udvalg

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på AaB Ishockey’s ordinære generalforsamling for en 2-årig periode
således, at formand, kasserer, seniorformand og DABIT-formand vælges i lige år, medens næstformand/sekretær, ungdomsformand samt aktivitetsudvalgsformanden vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Ønsker et bestyrelsesmedlem ikke at modtage genvalg, skal dette være bestyrelsesmedlemmerne bekendt senest 21 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.
Ingen personer kan vælges til AaB Ishockey's bestyrelse eller sportsudvalg uden mindst 2 års forudgående medlemskab af klubben. Dispensation herfra kræver hvert enkelt bestyrelsesmedlems accept.
Fraværende, men valgbare medlemmer, kan kun vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
I tilfælde af forfald blandt bestyrelsesmedlemmer, er den tilbageværende bestyrelse berettiget til at udpege et nyt medlem, der så fungerer indtil næste ordinære generalforsamling, hvor nyvalg skal finde
sted.
Over bestyrelsesmøder føres referat.
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