BILAG 1 – FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER – ÅRSMØDET 2022
ÆNDRING I MISSION ØSTS VEDTÆGTER AF 23. SEPTEMBER 2021
Bestyrelsen fremsætter forud for Årsmødet forslag om vedtægtsændringer handlende
følgende:
1) Bestyrelsens sammensætning ændres således, at medlemmet fra Mission Øst
Tyskland ikke længere deltager i Mission Østs bestyrelse. Og §5.1.1. udgår således.
I stedet foreslås det, at der i §5.1.2 vælges 4 medlemmer på generalforsamlingen i
stedet for de nuværende 3 medlemmer. Således at antallet af
bestyrelsesmedlemmer forbliver det samme.
2) Bestyrelsen foreslår, at det præciseres at det medarbejdervalgte medlem af
bestyrelsen alene kan vælges for én periode ad gangen á to år, således at dette
medlem ikke kan genvælges 3 gange som andre medlemmer, men giver plads til
andre og nye medarbejdervalgte medlemmer i bestyrelsen.
Der stemmes om generalforsamlingens endelige indstilling vedr. forslag til ændringer i:
Vedtægterne.
....................
VEDTÆGTSÆNDRING
§ 5 stk. 1.1 / Opr. Tekst
Bestyrelsen sammensættes som følger:
5.1.1 Mission Østs søsterorganisation Mission Øst Tyskland udpeger 1 medlem af
Bestyrelsen for to år ad gangen. Såfremt Mission Øst Tyskland ikke udpeger dette
medlem, da vælges det pågældende medlem af generalforsamlingen af de i § 3.1.1
nævnte medlemmer.
§ 5 stk. 1.1 / Ny Tekst
Teksten udgår da Mission Øst Tyskland ikke længere skal være medlem af bestyrelsen i
Mission Øst.
....................
§ 5 Stk. 1.2 / Opr. tekst
5.1.2 De i 3.1.1 nævnte medlemmer vælger 3 medlemmer af Bestyrelsen for to år ad
gangen. Medlemmer skal have lovligt ophold i Danmark med henblik på at sikre de i
5.1 nævnte komplementære kompetencer.
§ 5 Stk. 1.2 / Ny tekst – 4 medlemmer udpeges på generalforsamlingen
5.1.2 De i 3.1.1 nævnte medlemmer vælger 4 medlemmer af Bestyrelsen for to år ad
gangen. Medlemmer skal have lovligt ophold i Danmark med henblik på at sikre de i
5.1 nævnte komplementære kompetencer.
....................

§ 5 Stk. stk. 1.2/ Opr. Tekst
Bliver til § 5 Stk. stk. 1.1 eftersom §5 stk. 1.1./ Opr. Tekst udgår
....................
§ 5 Stk. 2 / Opr. tekst
5.2 Udtræder et bestyrelsesmedlem af Bestyrelsen i valg-/udpegningsperioden, vælges/
udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden ifølge sammensætningen i
5.1.1, 5.1.2 og/eller 5.1.3. Genvalg/-udpegning kan finde sted indtil tre gange (i alt 6
år).
§ 5 Stk. 2 / Ny tekst
5.2 Udtræder et bestyrelsesmedlem af Bestyrelsen i valg-/udpegningsperioden, vælges/
udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden ifølge sammensætningen i
5.1.1, 5.1.2 og/eller 5.1.3. 5.1.3. Genvalg/-udpegning kan finde sted indtil tre gange (i
alt 6 år), dog undtaget det medarbejdervalgte medlem, hvor valg kun kan finde sted en
gang (i alt 2 år).
………….

