Dagsorden ved ekstraordinær generalforsamling:
1) Valg af dirigent og referent.
• Stefan valgt som dirigent.
• Benjamin valgt som referent. Der skrives beslutningsreferat
2) Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed.
• Mailen er udsendt 30/11 og derved udsendt 14 dage før ekstraordinær
generalforsamling og derved lovlig.
3) Behandling af den sag der ligger til grund for
den ekstraordinære generalforsamling.
1. Godkendelse af vedtægter (se referat fra Generalforsamling)
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

Mark gennemgik de vedtægtsændringer sm bestyrelsen skulle kigge på fra
generalforsamlingen den 12. Maj 2021.
Ingen indvendinger mod den nye paragraf 16.
Mekker stiller spørgsmål til paragraf 19 ift. tegning ud af til ift formanden og et
bestyrelsesmedlem. Mark og Bahn forklarer hvorfor det er ændret fra hele
bestyrelsen til formanden + et bestyrelsesmedlem.
Ebbe spørger ift medlemsansvarliges mulighed for at se kontoer. Pt kan Jens
(medlemsansvarlige) både se og overflytte penge. Mark og Bahn forklarer
hensigten med den paragraf, som er at medlemsansvarlig kun skal kunne ”se”
posteringer og ikke have fuld adgang. Dette medfører koordinationen ift. ind og
udmeldinger kan køres mere gnidningsfrit og uden kassereren skal ind over hver
gang. Dette er hvad der i praksis allerede sker.
Ebbe stiller spørgsmål ved paragraf 19 om formanden hæfter hvis der bliver
revision på fx manifest systemet. Benjamin og Bahn forklarer som der står i
vedtægterne, at medlemmerne ikke hæfter og det udelukkende kun er tegnretten
der er til Formanden og et bestyrelsesmedlem.
17 stk 2 er en bedre formulering end 19 stk 2.
Formanden ønsker at løbe vedtæfts forslaget igennem.
Det bliver forslået at ”trafikstyrelse” ændres til luftfartsmyndigheder så vi ikke skal
ændre vedtægter hver gang de skifter navn. Indputtet tages med videre af
bestyrelsen.
Mekker stiller spørgsmål ved at personer der ikke er medlem af West Jump kan
stille op til bestyrelsen.
Mekker stiller spørgsmål vedr paragraf 11 pkt 7 omkring direkte valg til
suppleanter og ordlyden. Opfordring til at ændre den sætning da det menes at
den modsættes.
Mekker synes ikke årets medlem har noget med en generalforsamling og
vedtægterne at gøre. Formanden spørger forsamlingen om meninger og
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holdninger. Bahn mener det er et forslag til en evt anden vedtægtsændring på et
givet tidspunkt.
Ebbe spørger om ikke der burde laves ændring til hvornår generalforsamlingen
skal afholdes. Fx første kvartal. Mark forklarer årsagen til hvorfor bestyrelsen
foreslår at vi kan holde generalforsamlingen i januar i stedet for jævnfør de
gældende vedtæget. Årsagen er at formanden ikke kan deltage hvis den bliver
afholdt i februar
Ovenstående er umiddelbart forslag til hvis vedtægterne på andet tidspunkt skal
ændres
Afstemning omkring generalforsamlingen kan godkende de fremsendte
vedtægter: 12 for, 2 blanke, ingen imod. – Vedtægtsændringerne godkendt. Inputs
og kommentarer tages med videre af bestyrelsen som kigger på om det skal tages
med som ændringer på den ordinære generalforsamling.

2. Bestyrelsen foreslår ordinær generalforsamling den 25/1-22.
o Mekker nævner igen at man burde ændre vedtægterne for hvornår
generalforsamlingen kan afholdes.
o Afstemning: 14 for, ingen imod, ingen blanke. Den ordinærer
generalforsamling afholdes derfor den 25/1-2022

Således hørt og opfattet:
Referent – Benjamin Philipsen

Dirigent – Stefan Olsen

