
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Byøkologisk Forum 

Afholdt tirsdag den 9. februar 2016 kl. 17.00 

 

Sted: Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV.  

Tilstede var 37 medlemmer med i alt 19 fuldmagter (heri 4 familiemedlemsskaber) .  

 

Formand Kalle Nielsen bød velkommen.  

1. Valg af ordstyrer og referent.  

Som referent blev Kirsten Laursen valgt. Der var herefter en drøftelse af, hvorvidt fuldmagter kunne 

accepteres. Formand Kalle Nielsen besluttede, at gennemføre en afstemning blandt de fremmødte herom.  

Dette blev vedtaget med 27 stemmer for. Ved denne afstemning blev anvendelse af nævnte fuldmagter ikke 

tilladt.  

Bestyrelsen foreslog, at Jens Ole Hededal Nielsen blev valgt som dirigent, hvorimod et medlem foreslog, at 

Jan Toft Olesen blev valgt. 

Jan Toft Olesen blev herefter valgt som dirigent med 39 stemmer, Jens Ole Hededal Nielsen fik 11 stemmer.   

Jan Toft Olesen indledte med at konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet og 

beslutningsdygtig i forhold til dagsordenens punkter.  

2. Spørgsmål/samtale om indkaldelse og bestyrelsesperioden  

Kalle Nielsen orienterede om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling. Der var mulighed for at 

stille spørgsmål og fremkomme med bemærkninger.  

 

3. Forslag til vedtægtsændringer: 

a. Gammel pkt. 3: Som medlemmer kan optages enkeltmedlemmer, familiemedlemsskader og 

organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål. 

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. En medlemsorganisation  eller et 

familiemedlemsskab har en stemme på generalforsamlingen.  

b. Ny pkt. 3.: Som medlemmer kan optages enkeltmedlemmer, familiemedlemsskader og 

organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål. 

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Et familiemedlemsskade har 2 stemmer. En 

medlemsorganisation har en stemme på generalforsamlingen.  

  

Forslagsstillerne motiverede for forslaget. Der var mulighed for at stille spørgsmål og fremkomme med 

bemærkninger.   

 

Forslaget blev vedtaget med 39 stemmer ud af 51.  

 

Vedtagelsen medførte, at der herefter var 60 stemmeberettigede.  



 

a. Gammel punkt 8: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor. Suppleanterne 

deltager i bestyrelsesmøderne, men har kun stemmeret, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne ikke 

møder op. 

- Bestyrelsen konstituerer sig selv  med en formand og kasserer. 

- Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert andet år vælges 3 

henholdsvis 2 medlemmer. suppleanterne og revisor er på valg hvert år 

- Der kan kun være et medlem pr. husstand i bestyrelsen. 

- Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. En kursist skal have mulighed for at 

sidde i bestyrelsen.  

b. Ny punkt 8: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 2 suppleanter og 1 revisor. Suppleanterne 

deltager i bestyrelsesmøderne, men har kun stemmeret, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne ikke 

møder op. 

- På generalforsamlingen vælges først formanden for 2 år ad gangen. Bestyrelsen vælger selv 

kasserer.  

- Formanden skal minimum have været medlem i 2 år.  

- BØF er ikke en partipolitisk forening og ønsker i henhold til foreningens formål at forblive 

sådan. Derfor kan der ikke vælges en formand, der sidder i byrådet, eller i bestyrelsen af et 

parti. Hvis formanden indgår i et sådant arbejde, så skal dette meddeles bestyrelsen hurtigst 

muligt og formanden udtræder da af bestyrelsen.  

- Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet der hvert andet år vælges 3 

henholdsvis 2 medlemmer. suppleanterne og revisor er på valg hvert år 

- Der kan kun være et medlem pr. husstand i bestyrelsen. 

- Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. En kursist skal have mulighed for at 

sidde i bestyrelsen.  

 

Forslagsstillerne motiverede for forslaget. Der var mulighed for at stille spørgsmål og 

fremkomme med bemærkninger.   

 

Forslaget blev vedtaget med 47 stemmer ud af 60, heraf 1 blank.  

 

4. Generalforsamlingen udtrykker sin mistillid til den siddende bestyrelse (dog ikke de 

bestyrelsesmedlemmer, der p.t. har orlov) med den virkning, at disse treæder tilbage og der vælges 1 

formand og yderligere 2 eller 3 nye bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter (med forudsætning af at 

forslag til vedtægtsændringer vedtages) eller at der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og yderligere 2 

suppleanter.  

Punktet blev motiveret og der var mulighed for at stille spørgsmål og fremkomme med bemærkninger. 

Der blev udtryk mistillid til den siddende bestyrelse, idet 42 stemte herfor, 11 imod og 4 blanke. 

 

 

 

 



Følgende blev herefter valgt til den nye bestyrelse: 

- Solveig Sørensen som formand 

- Maria Fangel 

- Steen Nielsen 

- Jytte Thomsen  

- Anne Marie Pape 

 

Som suppleanter blev følgende valg:  

- Vivi Larsen 

- Anne Lise Olsen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


