KSG Idrætsforening
stiftet 5. oktober 1902

Nordre Fasanvej 124 C - 2000 Frederiksberg

Ændring af vedtægterne i KSG Idrætsforening

Hermed foreslås ændring af vedtægterne for KSG Idrætsforening ændret således:

Nuværende formulering:
§12
Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, en sekretær en kasserer og en redaktør. Hvor
det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen nedsætte et udvalg eller udpege enkeltpersoner med
tilknytning til foreningen til at varetage ledelsen af enkelte opgaver eller afdelinger.
Bestyrelsen kan ansætte en lønnet forretningsfører og/eller kontorhjælp. Foreningens
økonomiske risikoherved skal være dækket ved en kautionsforsikring.
Bestyrelsen afholder møde efter behov, dog mindst hver 3. Måned.
Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget og forpligtet til at deltage i afgørelsen af samtlige
foreningens anliggender. Enhver sag skal gøres til genstand for forhandling og evt. beslutning i
bestyrelsen, såfremt dette ønskes af et bestrelsesmedlem. Ved afstemning, hvor stemmerne står
lige, er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende. Foreningen kan overfor
tredje part tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet
bestyrelsesmedlem.

Fremtidig formulering (ændringerne fremhævet):
§12
Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, en sekretær og en kasserer. og en redaktør.
Hvor det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen nedsætte et udvalg eller udpege enkeltpersoner
med tilknytning til foreningen til at varetage ledelsen af enkelte opgaver eller afdelinger.
Bestyrelsen kan ansætte en lønnet forretningsfører og/eller kontorhjælp. Foreningens
økonomiske risikoherved skal være dækket ved en kautionsforsikring.
Bestyrelsen afholder møde efter behov., dog mindst hver 3. Måned.
Ethvert bestyrelsesmedlem er berettiget og forpligtet til at deltage i afgørelsen af samtlige
foreningens anliggender. Enhver sag skal gøres til genstand for forhandling og evt. beslutning i
bestyrelsen, såfremt dette ønskes af et bestyrelsesmedlem. Ved afstemning, hvor stemmerne står
lige, er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende. Foreningen kan overfor
tredje part tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem
eller kassereren, hvis denne ikke er medlem af bestyrelsen. Kassereren og formanden har begge
adgang til foreningens bankkonto, og har fuldmagt til at disponere almindelige sager om betaling
og fordeling af foreningens midler efter de retningslinier, bestyrelsen udstikker.. Denne fuldmagt
kan til enhver tid stoppes med øjeblikkelig virkning!
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