
Modforslag fra Coding Pirates Herning til 
Hovedbestyrelsens modforslag til Kristoffers forslag til 
vedtægtsændringer:  

Forslag 1:  
Nuværende tekst  

§ 7 Bestyrelsen  

Foreningen ledes af en bestyrelse på otte medlemmer, som vælges af 
generalforsamlingen. Det tilstræbes, at bestyrelsen består af medlemmer fra flere 
steder i landet. Valgperioden er to år. Der vælges fire medlemmer i lige år og fire 
medlemmer i ulige år. Blandt bestyrelsens medlemmer uddelegeres følgende 
ansvarsområder:  

• Næstformand. Næstformand overtager formandsposten, frem til næste 
generalforsamling, hvis formand ikke kan varetage sin post.  
• Sekretær.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen 
fastsætter selv og er forpligtet til at overholde sin forretningsorden, men er 
beslutningsdygtig, når fem bestyrelsesmedlemmer er til stede.  

Der vælges tre suppleanter for et år ad gangen. De kan deltage ved 
bestyrelsesmøder uden stemmeret.  

Der føres protokol over bestyrelsens møder. Referater fra bestyrelsesmøderne 
offentliggøres via Coding Pirates Denmarks kommunikationskanaler.  

foreslås ændret til  

§ 7 Bestyrelsen  

Foreningen ledes af en bestyrelse på otte medlemmer, som vælges af 
generalforsamlingen. Det tilstræbes, at bestyrelsen består af medlemmer fra flere 
steder i landet. Valgperioden er to år. Der vælges fire medlemmer i lige år og fire 
medlemmer i ulige år. Blandt bestyrelsens medlemmer uddelegeres følgende 
ansvarsområder:  

• Næstformand. Næstformand overtager formandsposten, frem til næste 
generalforsamling, hvis formand ikke kan varetage sin post.  
• Sekretær.  



Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen 
fastsætter selv og er forpligtet til at overholde sin forretningsorden, men er 
beslutningsdygtig, når fem bestyrelsesmedlemmer er til stede.  

Der vælges tre suppleanter for et år ad gangen. De kan deltage ved 
bestyrelsesmøder uden stemmeret.  

Der føres protokol over bestyrelsens møder. Referater fra bestyrelsesmøderne 
offentliggøres via Coding Pirates Denmarks kommunikationskanaler.  

Derudover involverer bestyrelsen aktivt medlemmer, frivillige og børn i arbejdet 
ved, på Coding Pirates’ interne kommunikationskanaler at lave afstemninger om 
det bestyrelsen vurderer er større principielle emner. Afstemningerne er 
udelukkende vejledende, og bestyrelsen er ikke forpligtet til at følge udfaldet af 
dem.  

Hvis 5 lokalforeningsbestyrelser eller mindst 50 medlemmer kræver det, skal 
bestyrelsen behandle et forslag fra disse personer på et bestyrelsesmøde, hvor der 
føres protokol. Initiativtagerne til forslaget skal have en begrundet beslutning. Hvis 
der ikke opnås fem stemmers flertal i bestyrelsen skal forslaget sættes til 
afstemning i hele foreningen.  

Begrundelse  

Vi mener at 50 medlemmer er for lidt og vil give en skævvridning af demokratiet, da der er stor 
forskel på hvor store de lokaleforeninger er. 

 


