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Klubbens eksistens, udvikling og ånd hviler på menige medlemmers frivillige arbejde. På denne baggrund; --
-for at præcisere udvalgsformænds og frivilliges pligter og rettigheder; -og udsprunget fra en konkret sag i 
et af klubbens udvalg, som førte til udelukkelse fra alt frivilligt arbejde for et medlem, fremsætter 
undertegnede medlemmer følgende forslag:  

Forslag: 
Der foreslås tilføjet et nyt afsnit i vedtægterne, der omhandler det frivillige arbejde i udvalgene.  

Vi finder, at udvalgsformænds og frivilliges pligter og rettigheder ikke behandles i 
vedtægternes nuværende form, og det er dét, vi ønsker at bidrage med. 
 
Således foreslås indsat en ny § 10, og at øvrige paragrafnumre konsekvensrettes, så der er 
fortløbende nummereringer. 
 
Vedtægternes § 10 foreslås ændret til: 
 
§ 10 Frivilligt arbejde i udvalgene 
 
Stk. 1 Udvalgsformanden har ansvaret for at sikre rammerne for, at udvalgets opgaver kan 
varetages – herunder også at samarbejdet mellem de medlemmer, der udfører frivilligt arbejde i 
udvalget kan udføres konstruktivt. 
 
Stk. 2 Udvalgsformanden bestemmer selv, hvilke medlemmer vedkommende vil have i sit udvalg. 
En ny udvalgsformand overtager, i første omgang, de allerede frivillige medlemmer af udvalget. 
 
Stk. 3 Et medlem, der udfører frivilligt arbejde i et udvalg, kan af udvalgsformanden udelukkes fra 
udvalget, hvis denne skønner at der er et samarbejdsproblem. Først skal udvalgsformanden i 
samarbejde med medlemmet dog gøre en indsats for at løse uoverensstemmelserne.  
 
Stk. 4 Hvis medlemmet ikke samarbejder som ønsket, skal der gives skriftlig advarsel før en 
udelukkelse fra det frivillige arbejde kan finde sted. Udelukkelsen skal begrundes skriftligt. 
Medlemmet skal have lejlighed til at forberede og fremføre sit forsvar. 
 
Stk. 5 Imens sagen står på, kan medlemmet ikke deltage i pågældende udvalgs arbejde. 
 
Stk. 6 Hvis afgørelsen går medlemmet imod, kan denne stadig deltage i frivilligt arbejde i ét eller 
flere andre udvalg, hvis disses formænd ønsker det. 
 
Stk. 7 Udelukkelse fra frivilligt arbejde skal være tidsbegrænset og kan højst vare til pågældende 
udvalgsformand går af, og i ingen tilfælde mere end 18 måneder. Ingen udvalgsformand har pligt til 
at genoptage medlemmet i udvalget. 
 

--------------------------- 
De bedste hilsner 
Se underskrivere på næste side                                                                                                           VEND….. 
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