
Missing People    
Vi vender hver en sten  

  

  

Kære alle medlemmer  

I inviteres hermed til Missing Peoples generalforsamling 2023.  

Sted: Rostrup Klubhus, Rostrup Skolevej 2A 9510 Arden 

Dato/tid: lørdag d. 18.februar 2023 kl. 12.00  

Tilmelding: Senest 8.febuar 2023 på Facebook eller mail bestyrelse@missing-people.dk  

  

Overvej allerede nu om I ønsker at stille op til en post i bestyrelsen.  

HUSK! Man skal have betalt kontingent i januar 2023 for at stille op og/eller stemme.  

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.  

  

DAGSORDEN  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af to stemmetællere  

3. Formandens beretning  

4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Fastsættelse af kontingent for året efter  

7. Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i lige år (UDGÅR)  

8. Valg af næstformand, kasserer samt 1 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.  

9. Valg af 2 suppleanter  

10. Valg af 1 revisorer og en revisorsuppleant  

11. Eventuelt  

  

  

Bestyrelsen har 1 ændringsforslag til vedtægterne 

Ændringsforslag: 

 

I §3 Stk. 7 står der følgende  

 

   Stk. 7. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det skønnes at medlemmets handlinger er             

skadeligt for foreningen. Denne afgørelse kan prøves på førstkommende ordinære generalforsamling.  

 

Vi foreslår det ændres til dette  

 

Stk. 7. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis det skønnes at medlemmets handlinger er             

skadeligt for foreningen. Denne afgørelse kan prøves på førstkommende ordinære generalforsamling 

eller ved disciplinærudvalget.  

 

  



 
 

  

Missing People l Telefon +45 71747676 l CVR-nummer 37865737  

Web www.missing-people.dk l E-mail bestyrelse@missing-people.dk   

Sparekassen Kronjylland Reg: 9323 Konto: 0011227287 l MobilePay 41065  

 UNRESTRICTED 

Missing People 
Forslag fra Bestyrelsen til behandling på Generalforsamlingen 18/02-2023. 

 

Forslag:  Bestyrelsen foreslår at der oprettes et Disciplinærudvalg 

Begrundelse: For at sikre at der tages hånd om person sager samt eventuelle tvister, samt at der 

kommer en indstilling til Bestyrelsen med foreslåede ændringer i foreningens 

arbejdsgange/retningslinjer. 

 

KOMMISSORIUM FOR DISCIPLINÆRUDVALGET 

Formål: At afgøre og afgive kendelser i disciplinære sager 

Opgave: At modtage sager fra Bestyrelse eller medlemmer, undersøge sagerne og komme med 

en afgørelse. Alle implicerede orienteres om afgørelsen. 

Sikre at eventuelle forslag til ændringer i arbejdsgange/retningslinjer implementeres 

(Udføres af Bestyrelsen). 

Organisering: Udvalget består at en fra hver enhed, samt et Indsatsmedlem og et Støttemedlem. 

Medlemmerne vælges hvert år på Generalforsamlingen. Ud fra de valgte udpeges en 

Formand og en Sekretær. Udvalget vælger selv en måde at kommunikere på. 

Reference: Formanden er bindeleddet mellem udvalget og Bestyrelsen. 

Formanden: Orienterer Bestyrelsen om udvalgets arbejde 

Viderebringe relevant information fra Bestyrelsen til udvalget. 

Sørger for fremdrift, så en sag kan afgøres på en rimelig tid. 
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