
 
INDKALDELSE TIL EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
TORSDAG D. 27. JUNI, KL. 16:30 – 17:30 

 
Bestyrelsen for Stressforeningen har besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På dagsorden er 
følgende punkter, som medlemmerne bedes tage stilling til og træffe beslutning om. 

Dagsorden   
1) Valg af referent, ordstyrer og stemmetæller 
2) Vedtægtsændring af §6 punkt 11 og §14 stk. 2 
Bestyrelsen ønsker følgende ændringsforslag behandlet og bragt til afstemning 

Ændringsforslag 1   
Nuværende ordlyd: Foreslås ændret til: Begrundelse  
 
§ 6. GENERALFORSAMLINGEN  
Punkt.11. Godkendelse af den af 
bestyrelsen anbefalede eksterne 
registrerede eller statsautoriserede 
revisor. 
Regnskabet revideres en gang årligt af en 
registeret eller statsautoriseret revisor. 
Bestyrelsen udvælger en sådan revisor, og 
denne godkendes på den årlige 
generalforsamling.  

 
§ 6. GENERALFORSAMLINGEN 
Punkt. 11. Valg af 2 interne revisorer, som 
ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Punkt. 11.1. Punkt 11 bortfalder såfremt 
foreningen modtager midler, hvoraf det 
fremgår at revisionen skal foretages af en 
registeret eller statsautoriseret revisor.  
Punkt 11.2 Ved bortfald af punkt 11 
udvælger bestyrelsen 1 registeret eller 
statsautoriseret revisor og denne 
godkendes på den årlige generalforsamling. 

 
Det koster omkring 10.000 kr. af få 
revideret foreningens regnskab af en 
registeret eller statsautoriseret revisor. 
Det en uforholdsmæssig stor 
post/udgift set i lyset af 
Stressforeningens nuværende lille 
regnskab/budget.  
Derfor foreslår og indstiller bestyrelsen 
til disse vedtægtsændringer så 
pengene kan bruges til bedre formål.  

Ændringsforslag 2   
Nuværende ordlyd: Foreslås ændret til:  
 
§ 14: REGNSKAB  
Stk.2. Regnskabet revideres af en 
autoriseret revisor, der vælges af 
generalforsamlingen. 
 

 
§ 14: REGNSKAB 
Stk. 2. Regnskabet revideres en gang årligt 
af enten 2 internt valgte revisorer eller 1 
ekstern godkendt registeret el. 
statsautoriseret revisor, der er valgt af eller 
godkendt på generalforsamlingen. Jvf. §6 
Punkt.11, 11.1 og 11.2 
Stk. 2.1. Regnskabet forelægges revideret til 
godkendelse på generalforsamlingen. 

 

 

Effektuering: Ved flertal for punkt 2, træder vedtægtsændringen i kraft med det samme og med tilbagevirkende 
kraft. 

3) Valg af revisorer 
4) Eventuelt 

Stemmeret: For at have stemmeret skal man være fyldt 18 år og have været medlem af foreningen i minimum 3 
måneder samt have indbetalt indeværende års kontingent. 

Sted: Valgårdsvej 4, 2500 Valby. Valby Kulturhus cafeen. 

Tilmelding til den ekstra ordinære generalforsamling er nødvendig og skal ske senest tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 16  

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


