Tre forslag til vedtægtsændringer, GF 2021
fra Hovedbestyrelsen

1. Online generalforsamling
Forslag:
Det foreslås at følgende sætning tilføjes efter første sætning af vedtægternes §5
Generalforsamlingen:
“Generalforsamlingen afholdes fysisk, men kan afholdes online, såfremt et flertal i
Hovedbestyrelsen beslutter det.”

Begrundelse:
Corona-pandemien har i både 2020 og 2021 tvunget mange danske foreninger til at
afholde deres generalforsamlinger online pga. forbud mod at mødes fysisk. Vi i Coding
Pirates nåede heldigvis at afholde vores Generalforsamling i 2020 fysisk inden
nedlukningen i midten af marts, men dette er ikke muligt i 2021, idet forsamlingsforbuddet
forventes stadig at være i kraft, når Generalforsamlingen skal afholdes.
Det er et krav fra DUF, at generalforsamlinger mødes fysisk, såfremt man som forening
skal kunne modtage tilskud. Dette krav blev der dispenseret for i 2020, og igen i 2021. Det
er imidlertid et krav fra myndighederne, at det skal fremgå at foreningens vedtægter, at
generalforsamlinger kan afholdes online, for at disse kan være afholdt lovligt - derfor dette
forslag til vedtægtsændringer.

2. Ændringsforslag til vedtægtsændringer
Forslag:
Det foreslås at anden sætning i vedtægternes §10 Vedtægtsændringer, ændres til (ny,
tilføjet tekst i fed):
“Medlemmerne kan indsende ændringsforslag til allerede indsendte ændringsforslag til
vedtægter t il formanden inden for den sidste uge, dog maksimalt 2 dage før
generalforsamlingen.”

Begrundelse:
Det er med den nuværende tekst: (“Ændringsforslag til vedtægter skal være formanden i
hænde senest tre uger før generalforsamlingen og udsendt til alle medlemmer (e-mail er tilladt)
senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmerne kan indsende ændringsforslag til
vedtægter inden for den sidste uge dog maksimalt 2 dage før generalforsamlingen.") uklart om
fristen for fremsendelse af vedtægtsændringer er tre uger eller to dage før afholdelsen af
generalforsamlingen.
Med den nye, foreslåede ændrede tekst, fremgår det tydeligere, at forslag til
vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen,
og at forslag til ændring af de forslag til vedtægtsændringer (der er indsendt op til 3 uger
forinden) skal være formanden i hænde senest 2 dage inden generalforsamlingen.

3. Information om større ændringer
Forslag:
Det foreslås, at der til §4 Lokalforeninger stk. 3 tilføjes følgende sætning “samt informere
landsforeningen ved større ændringer i lokalforeningen”, således at stk. 3 ser således ud
(tilføjelse i fed skrift:
“Stk. 3. Lokalforeningerne forpligter sig til at følge Coding Pirates Denmarks formål og til at
benytte Coding Pirates Denmarks platforme, netværk og kommunikationskanaler i videst
mulige omfang, samt informere landsforeningen ved større ændringer i
lokalforeningen. ”

Begrundelse:
Når der sker større forandringer i lokalforeningerne, fx omskiftelser i bestyrelserne,
økonomiske udfordringer eller ligefrem beslutning er nedlukning af forening eller afdeling, er
landsforeningen ofte den sidste der er informeret. For at sekretariatet kan give den bedste
hjælp i sådanne situationer, er det vigtigt at den er på forkant med situationen.

