
 
Silkeborg Turist- og Regattaforening - Kragelundvej 4 – 8600 Silkeborg -Tlf. 21 24 59 86 - CVR nr. 17 50 61 88   

www.silkeborgturistforening.dk - www.ildregatta.dk - info@silkeborgturistforening.dk 
 

Forslag til vedtægtsændring Silkeborg Turist- og 
Regattaforening ved generalforsamling 21.3.2018 

 
Forslag nr. 1 

 
GENERALFORSAMLING  

               4.0.   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højest 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et 
eller flere lokale dag- eller annonceblade efter bestyrelsens valg. Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden og 
oplysning om, at bestyrelsens fuldstændige forslag og eventuelle forslag fra medlemmerne kan gennemses på 
foreningens hjemmeside eller rekvireres hos foreningens formand i den sidste uge før generalforsamlingen. 

Ændres til: 

GENERALFORSAMLING  

               4.0.   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højest 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på 
foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden og oplysning om, at bestyrelsens 
fuldstændige forslag og eventuelle forslag fra medlemmerne kan gennemses på foreningens hjemmeside eller 
rekvireres hos foreningens formand i den sidste uge før generalforsamlingen. 

Forslag nr. 2 
 
REGNSKAB 

8.0.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

               8.1.  Regnskabet, der skal være revideret af den af generalforsamlingen valgte statsaut. eller registreret revisor inden 
udgangen af februar måned, fremsendes til Silkeborg Kommune til orientering.  

               8.2.  Et eventuelt overskud ved foreningens regattaaktiviteter, jfr. § 1.1.b. er øremærket og skal regnskabsmæssigt 
hensættes til anvendelse til udvikling og gennemførelse af efterfølgende regattaer.   

Ændres til 

REGNSKAB 

8.0.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

               8.1.  Regnskabet, der skal være revideret af den af generalforsamlingen valgte statsaut. eller registreret revisor inden 
årets generalforsamling, og fremsendes til Silkeborg Kommune til orientering.  

               8.2.  Et eventuelt overskud ved foreningens regattaaktiviteter, jfr. § 1.1.b. er øremærket og skal regnskabsmæssigt 
hensættes til anvendelse til udvikling og gennemførelse af efterfølgende regattaer.   

 


