
Dagsorden til ordinær generalforsamling 

 

1.Valg af dirigent 

 

2.Formandens beretning, herunder generalforsamlingens behandling 

 

3.Indkomne forslag som er modtaget af formanden senest den 1. februar 2022 

Forslag: FKF’s bestyrelse foreslår, såfremt vi ikke kan have fysisk fremmøde, at ferielegaterne i 

2022 trækkes blandt alle FKF’s medlemmer og at dette vil ske i FKF’s sekretariat i dagene efter 

generalforsamlingen. Trækningen vil ske i overværelse af FKF’s revisorer og de heldige vindere vil 

få direkte besked. Vinderne offentliggøres i det efterfølgende medlemsblad.  

 

4.Fremlæggelse af regnskab og budget 

a) Kassereren fremlægger driftsregnskab for 2021 og status pr. 31. december 2021 

b) Kassereren fremlægger budget for 2022 

 

5.Valg til de i vedtægterne §12 nævnte poster 

a) Valg af formand 

    Hidtidig formand Nee Marianne Attle er på valg og ønsker at genopstille 

 

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer  

    Ud over formanden bestod FKF’s bestyrelse i foreningsåret 2021/2022 af: 

 Marianne Leegaard (er på valg og ønsker at genopstille) 

 Jane Bredahl (er på valg og ønsker at genopstille) 

 Berit Aasted (er ikke på valg) 

 Carl Erik Rasmussen (er ikke på valg) 

 Karen Lau (er ikke på valg) 

 Karina Sønderfort (er ikke på valg) 

 

    c) Valg af 2 suppleanter 

        I foreningsåret 2021/2022 var følgende suppleanter: 

1. suppleant Jane Bredahl og 2. suppleant Sara Brøgger. Jane er trådt ind i bestyrelsen og 

Sara ønsker ikke at genopstille  

 

    d) Valg af 2 revisorer 

        I foreningsåret 2021/2022 var følgende revisorer: 

        Niels Solberg Rasmussen og Sophus Hansen 

 

    e) Valg af 1 revisorsuppleant 

I foreningsåret 2021/2022 var Jørgen Rasmussen revisorsuppleant. Jørgen ønsker ikke at 

genopstille.  

 

 

Her kan du læse FKF’s vedtægters bestemmelser, som har betydning for 

generalforsamlingen: 

§ 9. Generalforsamling  

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen og er enten ordinær eller 

ekstraordinær. 

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Den sammenkaldes af 

bestyrelsen med mindst 14 dages varsel enten ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller ved 

meddelelse i medlemsbladet. Samtidig med indkaldelsen bekendtgøres generalforsamlingens 

dagsorden, der skal indeholde følgende faste punkter: 

 

Valg af dirigent(er) 

Beretning 

Forslag 
Fremlæggelse af regnskab og budget 



Valg til de i vedtægtens § 12 nævnte poster. 

 

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling, 

skal være formanden i hænde inden den 1. februar. 

 

§ 10. Dirigent  

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal dirigent(er), som ikke må være medlem af 

bestyrelsen. 

 

§ 11. Afstemning  

Kun tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kan afgive stemme på generalforsamlingen. 

Stk. 2. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig og hemmelig, såfremt 

blot ét stemmeberettiget medlem begærer det. 

Stk. 3. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§ 12, 22 og 23. (Da §§ 22 og 23 

drejer sig om henholdsvis vedtægtsændring og opløsning af foreningen, er disse bestemmelser ikke 

optrykt i denne her sammenhæng).  

Stk. 4. Der føres referater af alle generalforsamlinger. De(n) pågældende dirigent(er)  

underskriver referatet. 

 

§ 12. Bestyrelse m.v. 

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem. 

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges ved relativt flertal på den ordinære 

generalforsamling eller en med dette punkt på dagsordenen indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling. Valgperioden er 2 år. 

Stk. 3. I år med lige sluttal vælges formanden først. Herefter 2 bestyrelsesmedlemmer. 

I år med ulige sluttal vælges kassereren først. Herefter 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Opstilling til valg som formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer skal skriftligt tilstilles 

Frederiksberg Kommunalforening senest 3 uger før generalforsamlingen.   

Stk. 4. Afstemninger skal i øvrigt være skriftlige og hemmelige. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer 

skal en stemmeseddel udfyldes med navnene på mindst 1 højst 2, henholdsvis mindst 1 højst 3 af 

de foreslåede kandidater. Navnene må ikke være identiske. I tilfælde af stemmelighed skal nyt valg 

mellem de pågældende kandidater finde sted. Giver omvalget uændret resultat, afgøres valget ved 

lodtrækning. 

Stk. 5. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år. Ved valg af suppleanter 

gælder tilsvarende regler som ved valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Stk. 6. Hvis en ekstraordinær generalforsamling vedtager et forslag om, at den siddende bestyrelse 

træder tilbage og nyvalg foretages, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en generalforsamling 

med valg af ny bestyrelse på dagsordenen. Denne generalforsamling skal være afholdt inden 1 

måned efter den generalforsamling, som vedtog forslaget. 

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Valgperioden er 1 år. 

Stk. 8. Generalforsamlingen kan ikke vælge et medlem til mere end én tillidspost. 

 


