
 

 

 

 

 

 

 

Foreningen for Aseksuelle i Danmark 
indkalder herved til 

 

ordinær generalforsamling 
 

Lørdag d. 27. juni 2020 kl. 14:00 

LGBT+ Danmark, Vestergade 18E 4. th., 1456 Kbh. K 

 

Der vil være mulighed for at overvære generalforsamlingen via Skype – detaljer annonceres under 

nedenstående link. Deltagelse i afstemninger via Skype er dog p.t. ikke muligt ifølge vedtægterne. 
 

 

Se mere på hjemmesiden: www.aseksuelle.dk/mest-for-medlemmer/generalforsamling. 
 

 

Generalforsamlingen indkaldes nu, da bestyrelsen for øjeblikket forventer, at forsamlinger med op til 30 

personer vil kunne afholdes efter 8. juni. Hvis regeringens retningslinjer ændres inden 27. juni, kan vi blive 

nødsaget til at udskyde generalforsamlingen endnu en gang. 

I lokalet er der plads til 20 personer placeret med 2 m afstand fra hinanden. Der burde således være rigelig 

plads til alle plus nogle ekstra i forhold til, hvor mange vi plejer at være. Der vil være håndsprit ved døren, 

og vi vil i år undlade at servere drikkevarer og kage, så tag evt. med til eget forbrug. Vi håber, at alle vil føle 

sig trygge ved at møde op. 

 

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN ER I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE: 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter det forløbne år 

3. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse 

4. Eventuelle indsendte forslag 

a. Forslag om vedtægtsændring, kapitel 1, §1, jf. bilag 1 

b. Forslag om vedtægtsændring, kapitel 5, ny §11, jf. bilag 2 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

a. Forperson 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer 

http://www.aseksuelle.dk/mest-for-medlemmer/generalforsamling
http://aseksuelle.dk/foreningen/vedtaegter/


 

 

c. 2 suppleanter 

6. Præsentation af tiltag for at inddrage medlemmerne 

7. Eventuelt 
 

 

  



 

 

BEMÆRK: 

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til bestyrelsen senest 13/6-2020 

– send til info@aseksuelle.dk. 

 

 Alle medlemmer er berettigede til at møde og stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. Et medlem, der ikke kan være til stede på generalforsamlingen, kan senest 

48 timer inden generalforsamlingen afgive sin stemme skriftligt til bestyrelsen angående de enkelte 

punkter på dagsordenen. 

 

 Der kan søges om tilskud til dækning af rejseomkostninger, hvis man kommer fra en anden 

landsdel: http://aseksuelle.dk/mest-for-medlemmer/transportfond/. 

 

 Vi søger to nye suppleanter, så overvej om du har lyst til at bidrage til foreningens arbejde bag 

kulisserne. Suppleantens opgave er primært at være til rådighed, hvis et bestyrelsesmedlem 

fratræder i løbet af året, sekundært at bidrage til foreningens løbende drift, både mht. diskussion af 

foreningens retning og praktiske opgaver i forbindelse med afholdelse af arrangementer. Det er 

ikke en forudsætning at bo i Københavnsområdet. 
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BILAG 1: AD PKT. 5 – FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING 

KAPITEL 1: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 

 

Nuværende tekst: 

 

§ 1. Foreningens navn er Foreningen for Aseksuelle i Danmark, og dens hjemsted er Københavns Kommune. 

Foreningens formål er at virke til gavn for medlemmerne, bl.a. ved at udbrede information om aseksualitet, 

herunder det aseksuelle spektrum, og styrke det aseksuelle fællesskab i Danmark. 

 

 

FORSLAG A:  

§1 ændres til: 

§ 1. Foreningens navn er Foreningen for Aseksuelle i Danmark, og dens hjemsted er Københavns Kommune. 

Stk. 2. Foreningens formål er at virke til gavn for aseksuelle, bl.a. ved at udbrede information om 

aseksualitet, herunder det aseksuelle spektrum, og styrke det aseksuelle fællesskab i Danmark. 

 

FORSLAG B:  

§1 ændres til: 

§ 1. Foreningens navn er Foreningen for Aseksuelle i Danmark, og dens hjemsted er Københavns Kommune. 

Stk. 2. Foreningens formål er at virke til gavn for personer på det aseksuelle spektrum, bl.a. ved at udbrede 

information om aseksualitet, herunder det aseksuelle spektrum, og styrke det aseksuelle fællesskab i 

Danmark. 

 

Motivation: Da foreningen er åben for både aseksuelle og ikke-aseksuelle medlemmer, er det efter 

bestyrelsens mening forvirrende at formålet beskrives som at virke til gavn for medlemmerne. Ordet skal 

derfor erstattes, og bestyrelsen mener, der er brug for en afklaring af, hvem vi præcist arbejder for. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

 

Afstemningsprocedure: Bestyrelsen foreslår, at afstemningen finder sted over to runder. I første runde 

stemmes der mellem forslag A og B, og det forslag, der får flest stemmer, går videre til runde to. I runde to 

sættes det valgte forslag fra forrige runde til afstemning, og hvis der jf. vedtægterne er flertal for forslaget 

blandt de fremmødte stemmeberettigede, er forslaget vedtaget og det andet forslag bortfalder. Ellers 

stemmes efterfølgende om det andet forslag. 

 



 

 

BILAG 2: AD PKT. 5 – FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING 

KAPITEL 5: REGNSKAB OG FORMUE 

 

Ny paragraf: 

 

§ 11, stk. 3. Foreningens regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Revisoren vælges 

for et år ad gangen. Revisoren skal kontrollere at regnskabet er retvisende og afgive revisionsberetning på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen skal gøre relevante dokumenter og bilag tilgængelig for revisoren efter 

afsluttet regnskabsår. Revisoren kan ikke have andre tillidsposter i foreningen.  

 

Konsekvensrettelse: 

I §9, stk. 4 (dagsorden for den ordinære generalforsamling) bliver pkt. 6 til ’Valg af revisor’ og ’Eventuelt’ 

flyttes til nyt pkt. 7. 

 

Motivation: Bestyrelsen ønsker større gennemsigtighed i forhold til foreningens økonomi, og henstiller 

derfor til at en revisor fremadrettet skal kontrollere foreningens regnskab for at sikre, at bestyrelsen bruger 

foreningens midler på hensigtsmæssig vis. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 


