Forslag til ændringer i § 6 og § 7 i
Vedtægter for Nordjysk Pilgrimsforening
Gældende bestemmelser:
6. Bestyrelsen
6.1 Bestyrelsen består af 5 eller 6 medlemmer. Det bør tilstræbes, at såvel Folkekirken som andre kirker
er repræsenteret i bestyrelsen.
6.2 Fire medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at to
medlemmer er på valg på hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Såfremt et
bestyrelsesmedlem er udtrådt af bestyrelsen i utide, vælger den kommende generalforsamling et nyt
medlem for resten af den udtrådtes valgperiode.
6.3 Bestyrelsen udpeger efter generalforsamlingen det 5. medlem af bestyrelsen med henblik på at sikre
en ønskelig bredde og kompetence i bestyrelsens sammensætning. Det udpegede medlem sidder i et år
ad gangen, genudpegning kan således finde sted.
6.4 Biskoppen over Aalborg Stift kan udpege et 6. medlem af bestyrelsen – for et år ad gangen.
6.5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin
forretningsorden.
6.6 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige ledelse. Der kan nedsættes arbejdsgrupper til at
varetage specielle opgaver, og der kan etableres et sekretariat og antages medhjælp.
7. Regnskab og revision
7.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte
revisor.

Forslag til ændring af § 2: valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er):
6.2.1. Fire medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at to
medlemmer er på valg på hvert års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
6.2.2. Kandidater til bestyrelsen kan anmeldes både inden generalforsamlingen – i så fald offentliggøres kandidaturen på foreningens hjemmeside – og under selve generalforsamlingen. Der kræves ikke
et særligt antal stillere for en kandidat, der kræves blot samtykke fra den pågældende.
6.2.3. Såfremt der er opstillet tre eller flere kandidater, afholdes der skriftlig afstemning, og de to
kandidater, som opnår flest stemmer, er valgt som hhv. nummer et og nummer to til bestyrelsen, medens
de kandidater, som har opnået tredjeflest og fjerdeflest stemmer, er valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.
Der vælges højst to suppleanter. Suppleanterne, der ikke er personlige, vælges for ét år ad gangen.
6.2.4. Såfremt der kun er opstillet 2 kandidater, bortfalder den skriftlige afstemning. Derpå opstilles
suppleant(er): såfremt der kun opstilles én suppleant, bortfalder skriftlig afstemning, såfremt der
opstilles 2 eller flere suppleanter, afholdes der skriftlig afstemning om hvem, der skal være hhv. 1. og 2.
suppleant.
7. Regnskab og revision
7.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen
valgte revisor.
7.2. Efter at generalforsamlingen har valgt revisor, vælger generalforsamlingen en suppleant for
revisor.
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