Forslag til vedtægtsændringer i MUNDU
2022 generalforsamling

Nuværende tekst

Forslag til ændring

Begrundelse

2. Formål

2. Formål

MUNDUs primære målgruppe er børn og
unge i grundskolen og på
ungdomsuddannelserne og deres lærere.

MUNDUs primære målgruppe er
undervisere i grundskolen og på
ungdomsuddannelserne samt elever på alle
niveauer.

Det giver større effekt at have
undervisere som målgruppe end elever.
Vi arbejder med begge grupper, men de
fleste kurser retter vi mod lærere.

3. Medlemskab

3. Medlemskab

Bestyrelsen bemyndiges til at godkende
medlemskab af nye medlemmer.

(slettes)

Medlemskab er sjældent eller aldrig en
del af bestyrelsesmøderne, når undtages
principielle diskussioner om antal. Der er
ingen grund til at bemyndige, når
medlemmer støtter formålet.

(slettes)

I virkeligheden sker det sjældent, at
medlemmer melder sig ud, de holder
bare op med at betale kontingent.

Udmeldelse skal ske skriftligt til
sekretariatet

4. Generalforsamlingen

4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen åbnes af
formanden, som leder valget af dirigent.

(slettes)

Det er ligegyldigt, hvem fra bestyrelsen
eller fra sekretariatet, der åbner
generalforsamlingen.

G. Fremlæggelse af arbejdsplan for den
kommende periode, herunder budget
for det kommende år.

Generalforsamlingen har efterlyst ordet
budget i dagsordenen.

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden
i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen og fremsendes til
medlemmerne senest 1 uge før.

Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være forpersonen
i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen og offentliggøres med
endelig dagsorden, regnskab og øvrige bilag
på MUNDUs hjemmeside 1 uge før.

Vi ønsker, at medlemmerne får bedre tid
til at orientere sig i regnskabet og bilag
inden generalforsamlingen. Vi ønsker at
lette sekretariatets forberedelser til
generalforsamling.

5. Bestyrelsen

5. Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand og næstformand og fastsætter
selv sin forretningsorden.
Næstformanden overtager samtlige

Bestyrelsen konstituerer sig selv med
forperson og næstforperson og fastsætter
selv sin forretningsorden.
Næstforpersonen overtager samtlige

G. Fremlæggelse af arbejdsplan for den
kommende periode, herunder hvilke
midler der er tilrådighed.

Sproglig præcisering

formandens beføjelser, når denne er
forhindret.

forpersonens beføjelser, når denne er
forhindret.

Personer uden for kredsen af
bestyrelsesmedlemmer og ansatte kan
deltage i bestyrelsens møder uden
stemmeret, dersom formanden eller et
flertal af bestyrelsens medlemmer finder
det fornødent.

Personer uden for kredsen af
bestyrelsesmedlemmer og ansatte kan
deltage i bestyrelsens møder uden
stemmeret, dersom forpersonen eller et
flertal af bestyrelsens medlemmer finder det
fornødent.

Bestyrelsen holder møde, når formanden
eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det
fornødent, dog afholdes bestyrelsesmøder
mindst 6 gange årligt. Forud for hvert
bestyrelsesmøde udsender sekretariatet en
dagsorden.

Bestyrelsen holder møde cirka 6 gange
årligt, eller når den finder det nødvendigt.
Forud for hvert bestyrelsesmøde udsender
sekretariatet en dagsorden.

Hverken formand eller andre
bestyrelsesmedlemmer modtager vederlag.
Bestyrelsen er ansvarlig for:
a.

…

Hverken forperson eller andre
bestyrelsesmedlemmer modtager vederlag.
Bestyrelsen er ansvarlig for:
a.

…

Sproglig præcisering

Dette er tættere på, hvad der sker i
virkeligheden.

Sproglig præcisering

e.
at repræsentere centeret
over for offentlighed og myndigheder.

e.
at repræsentere
organisationen over for offentlighed og
myndigheder.

6. Økonomi

6. Økonomi

Foreningen tegnes af formanden og ved
dennes fravær næstformanden.

Foreningen tegnes af to
bestyrelsesmedlemmer.

7. Vedtægtsændringer

7. Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer af vedtægterne skal
være fremsendt til formanden senest 2
uger før afholdelse af en generalforsamling
og udsendt til medlemsorganisationerne
senest 1 uger før.

Forslag til ændringer af vedtægterne skal
være fremsendt til forpersonen senest 2
uger før afholdelse af en generalforsamling
og udsendt til medlemsorganisationerne
senest 1 uger før.

Vi hedder ikke længere oplysningscenter.
Ønske om at fordele ansvaret for
foreningen på flere personer.

Sproglig præcisering

