
Bilag til punkt 6 Forslag fra bestyrelsen 

Til Generalforsamling i BMS 24.juni 2019 

I henhold til Vedtægter for BMS skal forslag til generalforsamlingen fremsættes senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Det vil sige, at forslag skal være modtaget af formanden senest 17.juni 2019. 

I henhold til § 12 Afstemning fremgår, at:  
Afgørelser træffes på enhver generalforsamling ved simpelt flertal. Ændringer af vedtægterne 
kræver dog 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede 
medlemmer. 

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af BMS´s vedtægter: 

Forslag 1: 

§ 7 Kontingent 

Nuværende formulering: 

Generalforsamlingen fastsætter kontingent for de enkelte grupper af medlemmer efter alder og 
deltagelse i klubbens aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter betalingsmåde og terminer herfor. 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring: 

Bestyrelsen fastsætter kontingent for de enkelte grupper af medlemmer efter alder og deltagelse i 
klubbens aktiviteter, og fastsætter betalingsmåde og terminer herfor. 

Begrundelse: Bestyrelsen har behov for at kunne regulere kontingentet uden at skulle indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling. Det er bestyrelsen, der har indsigt i behov for at justere på 
kontingentets størrelse af hensyn til klubbens samlede økonomi.  

Forslag 2: 

§ 8 Bestyrelse 

Nuværende formulering: 

Bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse af klubben, består af mindst én formand, én kasserer 
og 3 menige bestyrelsesmedlemmer.  

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen 
indkaldes til møde, når formanden eller 3 andre medlemmer af bestyrelsen ønsker det. 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring: 

…… , består af mindst én formand, én kasserer og 1-3 menige medlemmer. 



.. Bestyrelsen indkaldes til møde når formanden eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen ønsker det. 

Begrundelse: I lyset af det gode samarbejde med Herlev Basket er det ikke længere tidssvarende 
med en BMS repræsentation på 5 medlemmer i de fælles bestyrelsesmøder. Bestyrelsen foreslår på 
den baggrund en mere fleksibel model, hvor BMS bestyrelsen kan bestå af mellem 3 til 5 
medlemmer afhængigt af arbejdsopgaverne og repræsentationen fra Herlev Basket. 

 

Forslag 3: 

§ 14 Regnskab 

Nuværende formulering: 

Klubbens regnskab går fra 1. juni til 31. maj.  

Kassereren skal inden den 1. juli indgive regnskab og statusopgørelse til revisor. Regnskabet, 
forsynet med revisors påtegning, fremsendes til bestyrelsen således, at bestyrelsen kan forelægge 
det til godkendelse på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring: 

Kassereren skal rettidigt inden generalforsamlingen indgive regnskab og statusopgørelse til 
revisor. 

Begrundelse: Forslaget er en sproglig konsekvensrettelse af vedtægternes § 9 som siger: 

§ 9 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. 

Deadline for indgivelse af regnskab til revisor er nødt til at ligge noget før 1. juli for at kunne afholde den 
ordinære generalforsamling rettidigt. 


