
INVITATION TIL GENERALFORSAMLING I AMOK

TID & STED: 22. juni 2012 kl 19:00 i Solsidehallen Nørresundby. 

Grundet Corona har vi været nødt til at afvige fra vedtægterne. Dette er gjort i 
samråd med DGI.

4.02.1 Generalforsamlingen er flyttet fra januar 2021 til juni 2012 (22/6)
Forslag til behandling under  4.02.2 pkt 4 kan indsendes til formanden inden 18.juni

DGI har meldt ud at online generalforsamlinger kun er lovlige hvis det står i 
vedtægterne ,eller der er et uopsætteligt punkt der skal behandles. Ingen af delene er 
tilfældet  - derfor er afholder vi generalforsamling med fysisk fremmøde.

-------------oOo-------------------

Generalforsamlingen og dagsorden er efter 4.02.2 i vedtægterne

-------------oOo-------------------

For at du kan få adgang til generalforsamlingen skal du 
1) have en negativ coronatest der er maks 72 timer gammel, eller et coronapas(hvis 
du feks er vaccineret
2) bære mundbind indtil du har fundet og sat dig på en stol.

-------------oOo-------------------

Tirsdagen træning vil være fra Solsidehallen - afgang kl 17:00. Du kan nå en kviktest 
inden vi løber da der er testcenter i Solsidehallen og forhåbentlig have svar inden 
generalforsamlingen - hvis du ikke når at få svar er der desværre ikke adgang til 
generalforsamlingen.

SERVERING: Der vil være en sandwich og noget at drikke. Vi regner med 
bordopstilling med 4 personer pr bord og god afstand.



 Vedtægter for AMOK - om generalforsamling

4.0 GENERALFORSAMLINGEN:

4.01.1 Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den højeste 
myndighed i alle klubbens anliggender.

4.01.2 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 15 år, som har været medlem i 
mindst 3 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

4.01.3 Passive medlemmer har ikke stemmeret.

4.01.4 Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder generalforsamlingen. Dirigenten 
bestemmer afstemningsmåden, men på begæring af ét stemmeberettiget medlem skal en afstemning 
eller et valg foregå skriftligt.

4.01.5 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor 
disse vedtægter forlanger kvalificeret majoritet.

4.01.6 Ved kvalificeret majoritet forstås i disse vedtægter mindst 2/3 af de fremmødte 
stemmeberettigede.

4.01.7 Der føres referat af hovedpunkterne i forhandlingerne, samt beslutninger truffet på 
generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af dirigenten og opbevares i klubbens arkiv.

4.01.8 Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes den 
samme generalforsamling.

4.02 ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

4.02.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned, og indkaldes senest den 
15. december ved opslag på AMOK’s hjemmeside og i AMOK’s klublokale.

4.02.2 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende:

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse af regnskab, samt forslag til budgetter og kontingent. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg. 
6. Eventuelt. 

4.03 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

4.03.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.

4.03.2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 1 måned efter min. 1/3 eller min. 20 
af klubbens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt og motiveret krav herom.

4.03.3 Indkaldelse skal ske ved meddelelse til medlemmerne enten i klubbens blad eller pr. brev med
min. 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, samt evt. 
forslag.


