Nivå den 4. juni 2019

Forslag som ønskes behandlet på RIKs generalforsamling den 19. juni 2019:
Forslag 1)
Der fremsættes forslag til vedtægtsændring således at det til vedtægternes § 5 tilføjes:
“I forbindelse med bestyrelsens sammensætning må der i bestyrelsen maksimalt sidde 2
bestyrelsesmedlemmer med personlige interesser i samme medlemsårgang.
I tilfælde af mangel på opstillingsberettigede kan der undtagelsesvis tillades et større antal
bestyrelsesmedlemmer end anført ovenfor.”
Forslaget er motiveret i et ønske om, at bestyrelsen er så bredt repræsenteret som muligt på tværs
af alle klubbens årgange, hvilket vil være til gavn for hele klubben og i overensstemmelse med
formålsparagraffen. Denne forudsætning om bestyrelsens integritet ses ikke at være reguleret i
klubbens gældende vedtægter, hvor hele bestyrelsen rent hypotetisk kan udgøre medlemmer fra
en årgang hvorved der kan opstå risiko for, at der træffes ensidige beslutninger.
Forslag 2)
Der fremsættes forslag til vedtægtsændring således at vedtægternes § 5 sidste afsnit erstattes
med:
“Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i beslutninger, hvori vedkommende eller dennes
nærmeste har økonomisk eller personlig interesse i sagens udfald.”
Forslaget er motiveret i de almindelige habilitetsregler og udstrækkes til også at gælde personlige
interesser som ikke angår formueforhold, hvilket den nuværende formulering ikke regulerer.
Forslag 3)
Der fremsættes forslag til vedtægtsændring således at vedtægternes § 6 sidste afsnit/sætning
erstattes med:
“Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres forhandlingsprotokol, der underskrives
af samtlige de medlemmer af bestyrelsen, som var til stede ved mødet.
Samtlige beslutninger skal fremgå af protokollen.
Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols.
Konstateres inhabilitet skal dette indføres i protokollen.
Medlemmer, der ikke var til stede, skriver under på, at de har læst referatet af mødet.
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen for sin virksomhed, der mindst skal
indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Protokollen skal på forlangende gøres tilgængelig for klubbens medlemmer.
Oplysninger vedr. ansættelse af trænere herunder lønninger kan efter bestyrelsens skøn
anonymiseres.”
Forslaget er motiveret i den omstændighed, at bestyrelsen iht. gældende vedtægter ikke er
forpligtede til at føre referat endsige protokol over møder og beslutninger der træffes. Endvidere
vil ændringen sikre den fornødne dokumentation og placering af et evt. ansvar. Derudover vil det
være muligt at genfinde forudsætningerne for de drøftelser der har fundet sted på de respektive
møder. Endelig vil forslaget sikre den transparens og gennemsigtighed som bestyrelsen tidligere
har afgivet løfte om.
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