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Bestyrelsen forestår en ændring af vedtægterne § 9 fsva. konstitueringen af næstformænd.  
 
De nu værende vedtægters § 9 er udformet således: 
 

Bestyrelsen 
§9 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formanden samt mindst 7 og 
højest 11 yderligere medlemmer. Ved bestyrelsens sammensætning tilstræbes den bredest mulige 
faglige repræsentation. 
 
Valgene, der gælder for to år, sker på den ordinære generalforsamling. Af bestyrelsens medlemmer 
afgår hvert år ordinært de medlemmer, der ikke har været på valg på den seneste forudgående 
ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 
 
Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen supplere 
sig med en stedfortræder frem til førstkommende ordinære generalforsamling, 
hvor valg finder sted. 
 
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig 
med valg af to næstformænd. 
 
Formanden og de to næstformænd danner tilsammen Haandværkerforeningens formandskab, som 
varetager foreningens daglige ledelse, idet der dog henvises til vedtægternes §12. 
 
Formanden, der tillige er formand for repræsentantskabet, indkalder og leder såvel bestyrelsens som 
repræsentantskabets forhandlinger og repræsenterer Haandværkerforeningen udadtil. 
 
Afgår formanden inden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand frem til 
førstkommende ordinære generalforsamling, hvor valg finder sted. 
 
Foreningen tegnes af en mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen. Hvis halvdelen 
udgør et decimaltal, forhøjes tallet til nærmeste hele. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. 
 
Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
Meddelelse af fuldmagt kan kun ske til mindst to i forening. 
 
Ved køb og salg af fast ejendom skal den endelige beslutning vedtages af repræsentantskabet og 
generalforsamlingen. 
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Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende 
formands stemme udslagsgivende.” 
  

 
Forslag til ændring (markeret med rød skrift): 
3. afsnit: 

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig 
med valg af en eller to næstformænd. 

 
4. afsnit: 

Formanden og næstformand/mænd danner tilsammen Haandværkerforeningens formandskab, som 
varetager foreningens daglige ledelse, idet der dog henvises til vedtægternes §12. 

 
 


