
Ekstraordinært medlemsmøde  

i JGI Kampsport 

Bestyrelsen har modtaget et brev fra 12 medlemmer med ønske om et ekstraordinært medlemsmøde, hvor 

der ønskes valg til afdelingens bestyrelse og følgende emner tages op. 

Alle medlemmer er velkommende børn som voksne, samt forældre.  

Gældende regler for stemmeret m.m. jf. JGIs vedtægter. Vedtægter kan findes på JGI’s hjemmeside. 

 

Hermed indkaldes til  

Ekstraordinært medlemsmøde 

Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00 på Spraglehøj 

 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere (Kandidater til bestyrelsen skal ikke melde sig) 

3. Underskriver af brev til bestyrelsen har ordet 

4. Skal alle sportsgrene i afdelingen være repræsenteret i bestyrelsen? 

    Bestyrelsen har talt om dette og har brug for medlemmernes holdning til emnet – Afstemning 

 

5. Brevets indhold punktvis  

a. Hvor mange medlemmer skal der være i bestyrelsen?  

i. Der er et forslag på 7 medlemmer eller et ulige antal 

 

b. Hvad er kriterierne for at være en del af bestyrelsen?  

i. Skal man vælges ind  

ii.  eller kan man bare række hånden op og sige at man gerne vil være med?  

 

c. Hvor tit er man på valg til bestyrelsen? Det forekommer mig at en del har siddet ret 

længe, uden at have været på valg. Er det korrekt og i givet fald, hvor tit er man på 

valg?  

 

d. Er man som afgående formand (Nicolai), garanteret en plads i bestyrelsen, når man har 

tabt en afstemning om formandsposten? I så fald, hvor længe?  

 

e. Medlemmer som gerne vil vælges ind i bestyrelsen, fik ikke muligheden ved sidste 

medlemsmøde. Den mulighed skal de have.  

 

6. Afstemning til afdelingsbestyrelsen 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:       

Erik – ønsker ikke genvalg 

Nicolai – ønsker genvalg 

Heidi – ønsker genvalg 

Kenneths – udtrådt af bestyrelsen 



 De medlemmer som ønsker at stille op til bestyrelsen skal her give sig til kende.  

  

Afstemning til bestyrelsen blandt de opstillede kandidater 

 
Med venlig hilsen 

 

Michael Munch Madsen 

Formand 

 

 
Adressen til Spraglehøj er Spraglehøj Idrætsanlæg, Baunegårdsvej 80, 4040 Jyllinge 

 

 


