
Gammel § 10 

 

§ 10: Bestyrelsen 
 

Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, formand, kasserer 

og tre bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger formand og 
et bestyrelsesmedlem i de lige år, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer 

i de ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og 

sekretær. I de lige år vælges desuden en suppleant til bestyrelsen.  
Valgene gælder for en periode af to år. Kun medlemmer, der er til stede 

på generalforsamlingen, eller har givet skriftligt tilsagn, er valgbare til 

bestyrelsen. 
 

 

Formanden repræsenterer klubben ved givne lejligheder og 
sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne, der skal indvarsles med 

otte dages varsel. 

 
 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er til stede. 

Formanden skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst to 
medlemmer skriftligt udtrykker ønske herom. 

 

 
I tilfælde af formandens fravær (sygdom, ferie e. a.) i mere end tre 

uger, indkalder næstformanden i formandens fravær. 

 
 

 

 
Ny § 10: Bestyrelsen 

 

Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, formand, kasserer 
og tre bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger formand og 

et bestyrelsesmedlem i de lige år, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer 

i de ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og 
sekretær. I de lige år vælges desuden en suppleant til bestyrelsen.  

Bestyrelsen kan hvis der vurderes behov herfor, midlertidigt konstituere 

sig med op til 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer. Disse sættes på valg 
førstkommende generalforsamling, herefter er de på valg i de ulige år. 

Valgene gælder for en periode af to år. Bestyrelsen kan hvis der 

vurderes behov herfor, midlertidigt konstituere sig med en suppleant til 



bestyrelsen. Denne sættes på valg førstkommende generalforsamling, 

herefter på valg i de lige år. Valgene gælder for en periode af to år Kun 

medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen, eller har givet 
skriftligt tilsagn, er valgbare til bestyrelsen. 

 

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået af 
Amager P96 Tårnby 

 

Formanden repræsenterer klubben ved givne lejligheder og 
sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne, der skal indvarsles med 

otte dages varsel. 

 
Formanden skal i øvrigt indkalde til bestyrelsesmøde, når mindst to  

medlemmer skriftligt udtrykker ønske herom. 

 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er til stede.  

Der kan forlanges skriftlig afstemning. 

 

I tilfælde af formandens fravær (sygdom, ferie e. a.) i mere end tre 

uger, indkalder næstformanden i formandens fravær 


