Bilag 2: Forslag til vedtægtsændringer

Baggrund for nærværende notat er generalforsamlingen den 30. maj 2017.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes pr. mail
til Birgitte Kjærgaard (bikj@aarhus.dk) senest den 16. maj 2017 kl. 16.00.
De indkomne forslag sendes til medlemmerne senest den 19. maj 2017.
Forslag 1 - Tilføjelse i foreningens vedtægter, §5, stk 1:
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OPEN DATA DK
Hack Kampmann Plads 2
8000 Aarhus C
Direkte telefon: 41 85 65 56

§ 5 Foreningens ledelse
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens besluttende organ. Foreningens daglige
ledelse varetages af en bestyrelse, som består af 5 bestyrelsesmedlemmer
og en formand. Bestyrelsesmedlemmer skal repræsentere et medlem af
Open Data DK. Hver medlemsorganisation kan kun have én deltager i
bestyrelsen. Der kan kun være hhv. ét kommunalt og ét regionalt
bestyrelsesmedlem pr. region.
Generalforsamlingen kan udvide bestyrelsen med op til to pladser.
Hvert bestyrelsesmedlem udpeger sin egen suppleant.
Forslag 2 - Sletning af sætning i foreningens vedtægt, §5, stk 1 eller §8, stk
4.
§ 5 Foreningens ledelse
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens besluttende organ. Foreningens
daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af 5
bestyrelsesmedlemmer og en formand. Bestyrelsesmedlemmer skal
repræsentere et medlem af Open Data DK. Hver medlemsorganisation kan
kun have én deltager i bestyrelsen.
Generalforsamlingen kan udvide bestyrelsen med op til to pladser.
Hvert bestyrelsesmedlem udpeger sin egen suppleant.
§ 8 Ordinær generalforsamling
Stk. 4
Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valg af dirigent og
referent.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Beretning fra de forskellige teams
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
Fastlæggelse af kontingent
Valg af formand (hvert lige år)

E-mail:
bikj@aarhus.dk
www.opendata.dk
Sagsbehandler:

Birgitte Kjærgaard

Valg af bestyrelsesmedlemmer (halvdelen hver lige og ulige år)
Valg af bestyrelsessuppleanter (halvdelen hver lige og ulige år)
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt
De to sætninger er modsigende. Hvad der vælges slettet, afhænger af, om
bestyrelsen foretrækker,
1. at hvert bestyrelsesmedlem selv udpeger sin suppleant (§5, stk 1)
eller
2. at der er valg af bestyrelsessuppleanter (§8, stk 4).
Beslutning:
Det indstilles, at tidligere angivne sætning tilføjes i §5, stk1.
Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til de to valgmuligheder ift. forslag
2. I kan hver især tilkendegive overfor mig, hvad I foretrækker og så
besluttes det jf. § 5, stk. 6 i vedtægterne med almindeligt flertal.
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