
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 1. februar 2023 kl. 16.15 i 

kantinen (venstre side) på Rådhuset 

 

Det er et punkt på dagsordenen, hvor bestyrelsen forslår, at antallet af bestyrelsesmedlemmer 

reduceres fra 9 medlemmer til 7 medlemmer. 

Tekst til vedtægtsændring: 

Ved den ordinære generalforsamling 2023 går antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 9 

bestyrelsesmedlemmer til 8 bestyrelsesmedlemmer. Ved den ordinære generalforsamling 2024 

går antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 8 bestyrelsesmedlemmer til 7 bestyrelsesmedlemmer. 

Motivering: Bestyrelsen forslår at antallet af bestyrelsesmedlemmer over 2 år reduceres fra 9 

bestyrelsesmedlemmer til 7 bestyrelsesmedlemmer. Det er begrundet med foreningens 

økonomiske situation og en reducering af 2 bestyrelsesmedlemmer vil betyde, at der kan spares 

honorarer for 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Efter generalforsamling 2024 vil den pågældende vedtægtsformulering være følgende: 

§ 18 Bestyrelsens konstituering 

Foreningens samlede anliggender administreres af en bestyrelse, der inklusive 

formanden består af 7 medlemmer. 

Hjemmelsgrundlag efter vedtægterne: 

Indkaldelse til den ekstraordinær generalforsamling sker efter § 12 Generalforsamling stk. b) og 

den forslående vedtægtsændring sker efter § 15 Afstemninger stk. b) 

 

§ 15 Afstemninger 

For at afgive stemme på en generalforsamling er personligt fremmøde nødvendigt. Kun 

medlemmer med mindst 3 måneders forudgående medlemskab er stemmeberettigede. Undtaget 

herfra er nyansatte i kommunen, der indmelder sig i foreningen senest 1 måned efter 

ansættelsen. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages, 

såfremt 

a) mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og 

b) mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for det/de stillede forslag. 

Såfremt punkt a ikke kan opfyldes, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, henvises dette 

til en ekstraordinær generalforsamling, jfr. § 12, stk. a, b eller c. 

Denne generalforsamling kan – uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede – vedtage 

det/de på ny foreliggende forslag med det under punkt b nævnte kvalificerede stemmetal. Alle 

øvrige afstemninger afgøres ved simpelt flertal. 



§ 12 Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indvarsling sker af bestyrelsen med 

mindst 21 dages varsel gennem bekendtgørelse i foreningens medlemsblad eller ved rundskrivelse 

til medlemmerne. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid afholdes, såfremt 

a) der foreligger beslutning fra generalforsamlingen herom. 

I tilfælde af a) er tidsfristen for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling 14 dage. 

b) der foreligger beslutning fra bestyrelsen herom. 

I tilfælde af b) er tidsfristen for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling 7 dage. 

Link til vedtægterne for GKF 

 

Tilmelding til kontoret på gkf@gentofte.dk senest den 31. januar 2023 kl. 12.00. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Vibeke Bredsdorff Sørensen 

Formand for Gentofte Kommunalforening 

https://g-kf.dk/om-gkf/vedtaegter/
mailto:gkf@gentofte.dk

