Generalforsamling den 27. marts 2017 i Foreningen ”Biograf i Ringkøbing”.
Indkommende forslag, som ønskes behandlet.

Tekst med SORT skrift er den nuværende tekst, og tekst med RØD skrift er den foreslåede tekst.

§ 1:
Foreningens navn er “Biograf i Ringkøbing”. Dets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ændres til:
§ 1:
Foreningens navn er “Ringkøbing Biograf”. Dets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 6:
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i januar kvartal.
Generalforsamlingen varsles af bestyrelsesformanden med mindst 6 ugers varsel, ved indrykning i
Dagbladet Ringkøbing - Skjern og Ugeavisen Ringkøbing, og/eller ved skriftlig henvendelse til
medlemmerne.
Dagsordenen opslås på biografens hjemmeside, i biografen, i Dagbladet Ringkøbing-Skjern og
Ugeavisen Ringkøbing senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag må, for at kunne forelægges generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsesformanden
senest fire uger før generalforsamlingen.

Ændres til:
§ 6:
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i januar kvartal.
Generalforsamlingen varsles af bestyrelsesformanden med mindst 6 ugers varsel, ved
indrykning i Ugeavisen Ringkøbing og på Biografens hjemmeside.
Dagsordenen opslås på biografens hjemmeside og i biografen senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Forslag må, for at kunne forelægges generalforsamlingen, være indgivet til
bestyrelsesformanden senest fire uger før generalforsamlingen.

§ 9:
Alle medlemmer har ret til at deltage og udøve stemmeret på generalforsamlingen, såfremt de har
været medlem i mindst to uger, og har betalt kontingent.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte
stemmeberettigede. Deltager flere end et medlem af en husstand i stemmeafgivningen på
generalforsamlingen, forudsætter det, at de hver især har betalt kontingent.

Ændres til:
§ 9:
Alle medlemmer har ret til at deltage og udøve stemmeret på generalforsamlingen, såfremt de
har været medlem i mindst to uger, og har betalt kontingent.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ved valg til bestyrelsen stemmes på de kandidater, man ønsker at støtte, dog højst det antal
mandater, som skal vælges.
På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte
stemmeberettigede. Deltager flere end et medlem af en husstand i stemmeafgivningen på
generalforsamlingen, forudsætter det, at de hver især har betalt kontingent.

