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Ordinær generalforsamling 

Den 8. juni 2021 – kl. 09.30 

i 

Skærbækcenteret 
Storegade 46 

6780 Skærbæk 
 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 
 

2. Aflæggelse af organisationens årsberetning til efterretning.   
 

2.a  Kort orientering fra de geografiske områder v/områdeformændene                                    

 

3. Fremlæggelse af organisationens reviderede årsregnskab til godkendelse 
 

4. Indkomne forslag 
 

Hovedbestyrelsen har indsendt forslag om 3 vedtægtsændringer (bilag 1.) 
 

5. Fremlæggelse af næste års totalbudget til orientering, herunder orientering om næste års                 
kontingent.      

 
              6     Valg af:                       

                      Formand (lige år) 

       Næstformand ulige år – Jørn Juul modtager genvalg 

       1 forretningsudvalgsmedlem (ulige år) – Morten Ahlefeldt modtager genvalg 

       1 forretningsudvalgsmedlemmer (lige år) 

 

7. Eventuelt 
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Bilag 1 til dagsorden. 

Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, indsendt den 25. marts 2021: 

Hovedbestyrelsen i HI indstiller til generalforsamling, organisationens vedtægter ændres som følger: 

§ 3, stk 2 

Nuværende:  

”Kun medlemmer er valgbare og har stemmeret i organisationens anliggender jævnfør dog § 3 stk. 4.” 

Foreslås ændret til: 

”Medlemmer, der betaler fuldt kontingent, er valgbare og har stemmeret i organisationens anliggender 

jævnfør dog § 3 stk. 4.” 

§6, stk. 2 

Nuværende: 

”Hovedbestyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. 

Hovedbestyrelsen består af: 

• Forretningsudvalget 

• Områdeformændene 

• Seniorudvalgsformanden” 
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Foreslås ændret til: 

”Hovedbestyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne 

Hovedbestyrelsen består af: 

• Forretningsudvalget 

• Områdeformændene 

• Seniorudvalgsformanden uden stemmeret” 
 

§7, stk 3. 

Nuværende: 

”Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal. 

Der indkaldes gennem bekendtgørelse i HI’s medlemsblad eller ved direkte skriftlig henvendelse til hvert 

medlem senest 50 dage før mødets afholdelse.” 

Foreslås ændret til: 

”Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal. 

Der indkaldes gennem bekendtgørelse i HI’s medlemsblad eller ved direkte skriftlig henvendelse til hvert 

medlem senest 50 dage før mødets afholdelse. 

I tilfælde af at forsamlingsforbud eller andet forhindrer generalforsamlingens afholdelse, kan denne i stedet 

afholdes som digitalt møde på det varslede tidspunkt.”  
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