


4. Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Medlemsorganisationer har 3 stemmer 
og individuelle medlemmer har 1 stemme. For at  have stemmeret på generalforsamlingen skal 

kontingent for det aktuelle år være betalt. Ingen kan repræsentere mere end en organisation eller 
et individuelt medlemskab. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned, og indkaldes med min. 3 
ugers varsel. Indkaldelse kan forgå pr. brev eller pr. e-mail. 

Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 8 dages varsel. 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens 
medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom. 

Generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter modtagelse af begæringen. 

Generalforsamlingen åbnes af et medlem af bestyrelsen, som leder valget af dirigent. Når dette 
valg er foretagetovertager dirigenten ledelsen af generalforsamlingen. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

A. Valg af dirigent og referent.
8. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
C. Orientering om medlemssituationen, herunder ind- og udmeldte medlemmer.

D. Indkomne forslag.

E. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
F. Fastsættelse af kontingent.
G. Fremlæggelse af arbejdsplan for den kommende periode, herunder budget for det

kommende år.
H. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter for et år.
I. Valg af revisor.
J. Eventuelt.

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. 

Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Hvis en eller flere tilstedeværende ønsker det, kan 

afstemning foretages anonymt. 

Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, som efterfølgende underskrives af 

generalforsamlingens dirigent og referent. 

5. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 personer. Disse vælges for 1 år af gangen blandt medlemmerne af 
MUNDU på den ordinære generalforsamling. 
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