SÅDAN LAVER DU ET FORSLAG
- til generalforsamling i Haveforeningen Marienlyst
Hvem må stille forslag?
Alle som har adgang til generalforsamlingen, har ret til at stille forslag .
Forslag der ønskes behandlet, kræver forslagsstillerens tilstedeværelse
Hvordan skal forslaget stilles
Forslag kan afvises af dirigenten, hvis han mener at det ikke er klart nok hvad der stemmes om.
•

Forslag skal stilles skriftligt.
Du kan bruge skabelonen på næste side, men det er ikke nødvendigt.

•

Giv forslaget en overskrift der fortæller hvad det handler om

•

Husk navn og havenummer

•

Forslaget skal være så konkret, at det er helt klart, hvad der skal stemmes om.
Prøv at tænk over alle de spørgsmål, eller indvendinger der kan komme, og indtænk ”svarene” i
forslaget.

•

Forslaget skal stilles så der kan stemmes ja eller nej til forslaget.

•

Hvis det koster penge at gennemføre forslaget, skal det fremgå hvad udgifterne for
foreningen/medlemmerne vil være.

•

Det er en god ide at begrunde hvorfor man stiller forslaget og hvilken betydning det vil få for
foreningen og medlemmerne.

•

Du kan også begrunde dit forslag mundtligt på selve generalforsamlingen, hvor du også skal
være parat til at svare på evt. spørgsmål..

Har du brug for hjælp?
Du kan altid bede kredsen, foreningens bestyrelse eller måske en nabo om hjælp til at formulere dit
forslag.
Ønsker du hjælp fra bestyrelsen så henvend dig i god tid, inden fristen for indlevering af dit forslag, så
vil vi forsøge at hjælpe dig.
NB! Bestyrelsen kan hjælpe med at udforme forslaget, men kan ikke stilles til ansvar for om forslaget
godtages af dirigenten på generalforsamlingen eller for udfaldet af afstemningen .

Eksempel: (dette er ikke et rigtigt forslag !!!)
Overskrift: Forslag om gule havelåger i alle haver.
Forslag: Jeg foreslår at der i ordensreglerne indføres at ….
Alle havelåger skal være gule.
Der kan vælges mellem 3 gule farver, der bestemmes af bestyrelsen
Malingen betales af foreningen
Havelejerne skal selv male og vedligeholde havelågen
Økonomi: Det koster ca. 200 kr. pr låge – i alt ca. 34.000 kr., der sættes på budgettet for 2020
Begrundelse: Det giver et mere ensartet udtryk i foreningen

Forslag til generalforsamlingen i
Haveforeningen Marienlyst, 4. april 2020
Afleveres med brev/personligt til bestyrelsen eller via mail til bestyrelsen@hf-marienlyst.dk
Afleveres senest 3 uger før generalforsamlingen dvs senest lørdag d. 14. marts. 2020 kl 24.00
Kun et forslag pr. skema.
Flere skemaer kan hentes ved bestyrelsen i åbningstiden mandage 18-20 eller på hjemmesiden:
www.hf-marienlyst.dk /gf2020
Udfylder du skemaet i hånden så skriv tydeligt.
Forslag om:
Forslagsstillers navn og havenummer

Forslagets tekst (Vær så konkret, at der kan stemmes ja eller nej til forslaget)
Jeg foreslår at …

Eventuel begrundelse for forslaget
(F.x. Hvorfor stiller du forslaget? / Hvilken betydning har forslaget for foreningen og medlemmerne? )

Økonomi- hvad koster det? (vedlæg evt. bilag fx indhentede prisoverslag)

Dato og underskrift:

