
Indkomne forslag til Repræsentantskabsmøde i Lejre Idrætsunion d. 28. marts 2019. 
 
Med henvisning til tidligere fremsendte forslag om ændring af vedtægterne i LIU, så der IKKE stilles krav om 
personlig fremmøde af en repræsentant for hver påbegyndt 200’rede foreningsmedlem og efter telefoniske 
drøftelse af begrundelsen for denne vedtægtsændring, fremsendes hermed det konkrete forslag til 
tekstændring i LIU’s vedtægter. 
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§ 4. Repræsentantskabsmøde:  

1. LIU's højeste myndighed er repræsentantskabsmødet, der består af bestyrelsen samt de af 
medlemsforeningerne udpegede repræsentanter. Hver medlemsforening kan stille med 1 
repræsentant pr. påbegyndt 200 medlemmer i henhold til indberetningen året før jvf. § 7 stk. 3. 
Repræsentantskabsmødet har bl.a. til opgave at vælge en bestyrelse efter de i det følgende anførte 
anvisninger.  

Teksten med gult ændres til: 
                       Hver medlemsforening eller paraplyorganisation for flere afdelinger har 1 repræsentant pr 
påbegyndt 200 medlemmer i henhold til seneste indberetning i CFR.  
2. LIU's repræsentantskab afholder ordinært møde hvert år inden udgangen af april måned med en 
dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.  
2. Beretning om LIU's virke i det forløbne år.  
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskabet for foregåede regnskabsår.  
4. Indkomne forslag. 
5. Fremlæggelse af bestyrelsens økonomiske forventninger til indeværende regnskabsår, 

samt fastsættelse af kontingent.  
6. Valg til bestyrelsen m.v. i henhold til vedtægterne.  
7. Eventuelt.  

3. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet skal ske skriftligt med mindst 30 dages varsel til 
medlemsforeningernes kontaktpersoner. Senest 8 dage før repræsentantskabsmødet udsendes den 
skriftlige beretning, evt. indkomne forslag samt regnskab.  
4. Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 
dage før repræsentantskabsmødet. Kun forslag, der rettidigt er modtaget af formanden, kan komme til 
afstemning. Dette gælder ikke på mødet fremsatte ændringsforslag til behandlede forslag.  
5. Bestyrelsesmedlemmerne har hver én stemme og de respektive foreningsrepræsentanter har hver én 
stemme, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
Teksten med gult ændres til: 

Bestyrelsesmedlemmerne har hver én stemme og de respektive 
foreninger/paraplyorganisationer har stemmeret i henhold til det antal medlemmer, som er rapporteret 
ind til LIU og derefter opgjort i overensstemmelse med opgørelsesmetoden under §4 stk1. Den personlige 
fremmødte for en forening/paraplyorganisation har dermed stemmeret i overensstemmelse med 
foreningens medlemstal.  
 Alle ordinære spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende repræsentanter 
og bestyrelsen.  
6. Valg, som skal foretages blandt medlemsforeningernes medlemmer: Formand samt kasserer, som skal 
have fornøden indsigt i det respektive område. Yderligere vælges op til 5 bestyrelsesmedlemmer, idet 



grupperne af medlemsforeninger med henholdsvis over og under 200 medlemmer sikres minimum 2 
pladser hver, såfremt der er opstillet valgbare kandidater. I lige år vælges formanden samt op til 2 
bestyrelsesmedlemmer for 2 år. I ulige år vælges kassereren samt op til 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
Genvalg kan finde sted. Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår uden for tur vælges en ny for 1 år.  
7. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen. Suppleanter skal så vidt muligt vælges fra 
foreninger, som ikke er repræsenteret i bestyrelsen.  
8. Repræsentantskabet vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år. For de 2 revisorer vælges en 
revisorsuppleant for et år ad gangen.  
9. Bortset fra foreningen, formanden repræsenterer, kan ingen medlemsforening have mere end et 
medlem i bestyrelsen.  
10. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller såfremt 
mindst 1/ 3 af medlemsforeningerne skriftligt måtte kræve det. Et sådant krav, som skal fremsættes 
overfor LIU's formand mindst en måned før repræsentantskabsmødet ønskes afholdt, skal indeholde en 
uddybende beskrivelse af emnet, der ønskes behandlet. Indkaldelsen til medlemsforeningernes 
kontaktpersoner skal ske skriftligt senest 14 dage før datoen for det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde. Afstemningsreglerne for et ekstraordinært repræsentantskabsmøde følger 
afstemningsreglerne for et ordinært møde. 
 
 
Bestyrelsen foreslår følgende ændring til ændringsforslaget til § 4 stk. 1: 
”Hver medlemsforening eller paraplyorganisation for flere afdelinger har 1 repræsentant pr påbegyndt 200 
medlemmer i henhold til seneste offentliggjorte indberetning i CFR eller til LIU. jvf. § 3 stk. 5 og § 7 stk. 3.” 
 
Desuden foreslår bestyrelsen følgende konsekvens rettelser: 
§ 3 stk. 5 ændres fra ”Hver medlemsforening forpligtes til at indberette medlemstal til LIU i forbindelse 
med indberetning af medlemmer til CFR registret (Centrale Forenings Register).” til ”Hver medlemsforening 
eller paraplyorganisation for flere afdelinger forpligtiges til, såfremt de ikke indberetter medlemstal til CFR 
(Centralt Forenings Register), at indberette medlemstal til LIU i februar måned.”. 
 
§ 7 stk. 3 ændres fra ”Kontingentets størrelse relaterer sig til det samlede antal af medlemmer i den enkelte 
medlemsforening opgjort efter de retningslinjer, der er fastsat af Lejre Kommune i forbindelse med de 
løbende indberetninger (Folkeoplysningsudvalget).” til ”Kontingentets størrelse relaterer sig til antallet af 
medlemmer i den enkelte medlemsforening eller paraplyorganisation for flere afdelinger opgjort efter de 
retningslinjer, der er fastsat af DIF, DGI og DFIF for indberetning til CFR (Centralt Forenings Register) og 
indberettet til CFR eller direkte til LIU jvf. § 3 stk. 5.”. 
 
Disse ændringer er egentlig bare en opdatering, så vedtægterne følger praksis. 
 
Bestyrelsen bakker ikke op om ændringsforslaget til § 4 stk. 5. 


