
Dagsorden for Generalforsamling I ShelterBox DK 

Den 28. december 2017 kl. 1400 Kollemosevej 7, Holte 

  

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra formanden 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Fremlæggelse af budget 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

Ad punkt 5. Bestyrelsen foreslår som nye bestemmelser:  

Punkt 4  Overskrift ”Bestyrelsen og forretningsudvalget” 

4.1 ”Foreningens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højest 12 

medlemmer valgt af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Den ene 

halvdel af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige år, og den anden halvdel i ulige år. Såfremt det 

er muligt, så skal hvert Rotarydistrikt i Danmark anvise en kandidat fra distriktet til bestyrelsen.” 

4.3 ”3 rettes til 5” og der tilføjes ”Er det en repræsentant fra et distrikt, der træder ud af bestyrelsen, 

så skal vedkommende distrikt anmodes om at anvise en ny kandidat fra distriktet.” 

Som nyt punkt 4.7 ”Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, som har ansvaret for den daglige 

ledelse af ShelterBox Danmark. Forretningsudvalget er på 3 – 5 medlemmer, hvoraf bestyrelsens 

formand og kasserer er faste medlemmer. Bestyrelsens formand er altid formand for 

forretningsudvalget. Afgår et medlem af forretningsudvalget i løbet af et regnskabsår, så udpeger 

bestyrelsen et nyt medlem til forretningsudvalget. Bestyrelsen fastlægger hvilke opgaver 

forretningsudvalget skal løse. Formanden fastlægger forretningsudvalgets møder. Ethvert medlem 

af forretningsudvalget kan henstille til formanden, at der afholdes forretningsudvalgsmøde snarest. 

Forretningsudvalget træffer sine beslutninger i enighed. Et flertal i forretningsudvalget eller 

formanden kan beslutte, at en sag skal forelægges bestyrelsen til afgørelse.” 

5.10  ”Foreningens generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning gennemføres elektronisk.” 

Ad punkt 6. Bestyrelsen foreslår følgende nye bestyrelsesmedlemmer: 

- Hans Christian Madsen, Københavns Rotary Klub 

- Jes Berg Gertsen, distrikt 1440 

- Brian Baun, distrikt 1470 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer et på valg og er villig til genvalg: 

- Karsten Thuen 

- Henrik Svane 

- Susanne Birkebæk 

- Michael Petersen 


