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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling  

i Sportsrideklubben Thisted 

mandag den 4. april kl. 19 i rytterstuen 

 

Indkomne forslag indstillet til vedtagelse på den ordinære generalforsamling 

Forslag 1  

På opfodring af idrætskonsulenten fra DGI (til stormødet i Thisted Kommune) 

stilles forslag om en vedtægtsændring (paragraf 4), der giver mulighed for at 

stemmeret for medlemmer under 14 år udøves af en forælder. 

Nuværende ordlyd: 

Samtlige medlemmer over 14 år har stemmeret.  

Foreslået ordlyd: 

Samtlige medlemmer over 14 år har stemmeret. For medlemmer under 14 år på 

datoen for afholdelse af generalforsamling kan stemmeret udøves af en 

forælder.  

Begrundelse: 

STH har mange medlemmer under 14 år. Deres familier står pt. uden mulighed 

for indflydelse - medmindre de selv melder sig ind.  

Alle medlemmer af en forening har som udgangspunkt stemmeret - når vi så 

kun giver stemmeret for medlemmer over 14 år fratager vi de mindreårige 

medlemmer deres demokratiske stemmeret.  

Der henvises til link fra DGI Stemmeret til forældre i foreningen (dgi.dk) 

  

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/jura/vedtaegter-og-generalforsamling/stemmeret-til-foraeldre-i-foreningen
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Forslag 2  

Stillet af Thisted Kommune efter indsendelse af vedtægter til godkendelse.  

§ 6 – Der står, at der indkaldes til ordinær generalforsamling med en frist på 

8 dage – samtidig står der, at fristen for at indsende forslag, der skal til 

afstemning på generalforsamlingen, også er 8 dage før. I bør sætte fristen 

for indkaldelse til f.eks. 14 dage før, ellers er det svært at nå at indsende 

forslag rettidigt. 

Forslag 3  

Stillet af Thisted Kommune efter indsendelse af vedtægter til 

godkendelse 

Der mangler en § eller et afsnit om fristen for indkaldelse til ekstraordinær 

generalforsamling – de fleste foreninger har samme frist som ved ordinær 

generalforsamling, men det skal bare fremgå af vedtægterne. I kan ændre det 

ved næste generalforsamling. 

Alle tre forslag blev vedtaget. Der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling for endelig vedtagelse af de tilrettede vedtægter.  

 

Bestyrelsen STH 


