
Jeg har foreslået ændringer i GKFs vedtægter, og herunder ses mine argumenter herfor: 
  
Første ændring gælder §8, Stk. 2 
Jeg foreslår, at Elite og FunSkate hver er repræsenteret i bestyrelsen med mindst 2 
personer fra hver "afdeling", såfremt det er muligt, med de personer der stiller op. 
Grunden til at jeg fremsætter dette forslag er, at Funskate i GKF har fået en størrelse, hvor 
jeg synes at det er rimeligt, at de bliver set og hørt, og at de er med hvor beslutningerne 
bliver truffet. 
  
Anden ændring gælder også §8 
Jeg foreslår, at der tillægges et stk. 7 til §8 som omhandler Sportsudvalget. Mit forslag er, 
at både Elite- og Funskate-afdelingerne er repræsenteret i Sportsudvalget. 
Argumentationen er den samme som ved første ændringsforslag; Jeg mener, at det er 
vigtigt, at også Funskateafdelingen er repræsenteret til møderne i sportsudvalget. 
Funskateløberne går også til konkurrencer og får lagt programmer, og det er også vigtigt 
at have en dialog med trænerne omkring tiltag/ændringer/forbedringer på Funskate 
holdene. 
  
Tredje ændring gælder §10 
Jeg foreslår, at der tilføjes, at forældre/værge til medlemmer under 14 år også kun kan 
stemme, hvis medlemsskabet har varet i mindst tre måneder (sådan som det gælder for 
medlemmer på 14 år og derover) 
Uanset om medlemmerne er over eller under 14 år, giver det vel god mening, at de skal 
have været medlem i klubben i mindst 3 måneder inden de er stemmeberettigede. 
  
Fjerde ændring gælder også §10 
Jeg foreslår, at ", dog maksimum en stemme pr. fremmødte." slettes. 
Jeg mener at ALLE medlemmer bør have en stemme ved generalforsamlingen, også 
selvom man er barn nummer 3 under 14 (det bliver jo svært at stille med 3 forældre). 
Desuden virker det lidt mærkeligt, at man ikke som forælder til 2 eller flere medlemmer 
under 14 år, kan få lov til at stemme for dem alle. 
  
Femte og sidste ændring gælder også §10 
Jeg foreslår, at det bliver muligt at stemme ved fuldmagt. 
Det er jo ikke alle der har mulighed for at komme til generalforsamlingen. 
  
Der skal stemmes om de 5 ændringsforslag separat, da hvert forslag er en særskilt 
ændring med hvert sit argument. 
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