
 

 

Forslag til IMCC’s Generalforsamling 2018 

Forslag ang. fejl i paragraf 11, stk. 6, sektion h 
(hvis vedtægtsændringsforslag, anfør nuværende formulering af paragraffen inkl. nummerering herunder) 

Paragraf 11, stk. 6, sektion h. 

__ 

Oprindelige formulering: 

”Såfremt det ikke lykkes at vælge en bestyrelse på mindst 4 medlemmer jævnfør paragraf 13 stk. 6, 
indkaldes til ny, ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger, i øvrigt i overensstemmelse med 
paragraf 11. Den bestyrelse, der har siddet i foregående periode, er ansvarlig for at facilitere 
afholdelsen af denne eller overdrage ansvaret for dette til andre medlemmer af organisationen. Denne 
procedure fortsætter indtil en bestyrelse på mindst 4 medlemmer er valgt. ” 
 

Ændringer: 

”Såfremt det ikke lykkes at vælge en bestyrelse på mindst 4 medlemmer jævnfør paragraf 13 stk. 6, 
indkaldes til ny, ekstraordinær generalforsamling inden 6 uger, i øvrigt i overensstemmelse med 
paragraf 12 11. Den bestyrelse, der har siddet i foregående periode, er ansvarlig for at facilitere 
afholdelsen af denne eller overdrage ansvaret for dette til andre medlemmer af organisationen. Denne 
procedure fortsætter indtil en bestyrelse på mindst 4 medlemmer er valgt. ” 
 

 

Opsummering af hvad forslaget ændrer: 

Nærværende forslag retter begge referencer. 

- ”stk. 6” slettes (første linje af ovenstående) 
- ”paragraf 11” rettes til ”paragraf 12” 

 

Motivation for forslag: 

At vi retter disse fejlreferencer i vedtægterne. Endvidere foreslås at der i stedet for at stå angivelse 
af specifik stk. af paragraf, i stedet blot står paragrafnummer. Således tages der forbehold for 
nummerering. 

For at søge at undgå forvirring er dette forslag ikke stillet anvendende potentiel ny paragraf ang. 
grammatiske ændringer / rettelser af fejl i vedtægterne.  

 



 

 

For at gøre det lettere og mere tilgængeligt i behandling af forslaget, anfør fordele og ulemper ved 
forslaget herunder. 

Fordele ved forslaget Retter to fejlreferencer i vedtægterne 
Ulemper ved forslaget Ingen umiddelbart identificerede. 

 

Forslagsstiller(e): 
Torsten V. Merinder 

Send dit forslag til bestyrelse@imcc.dk senest d. 19. oktober, 2018. 


