
Forslag til Region Hovedstadens generalforsamling 
2018. 
 

Forslag 1: 

§ 4 Kontingent  

  

Kontingent opkræves af Forbundet Regionen eller direkte gennem idrætsudvalget. Kontingentet forfalder 
til betaling senest den 31. marts.  Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen. For foreninger der optages 
efter 1. oktober, vil kontingentet dække den resterende del af året, hvori optagelsen finder sted, samt det 
efterfølgende kalenderår.  

 

 

Forslag 2: 

5.01 Regionsbestyrelsen  

  

Regionsbestyrelsen er Regionens politiske beslutningstager i perioden mellem regionsmøderne Regionens 
generalforsamlinger. Regionsbestyrelsen består af 7 personer: 1 Regionsformand, 1 -kasserer, 1 sekretær, 
og 1 repræsentant fra det idrætsudvalg som repræsenterer flest medlemsforeninger, samt 3 
regionsmødevalgte fra hver af de øvrige aktive idrætsgrene.  Det skal tilstræbes, at så mange idrætsgrene 
som muligt, er repræsenteret i Regionsbestyrelsen.  

Næstformandsposten besættes altid af repræsentanten fra regionens største idrætsgren. Udvalgene 
udpeger selv deres egen repræsentant til regionsbestyrelsen for perioden.  

Regionsbestyrelsen konstituerer sig med næstformand og referent, og fastsætter selv sin forretningsorden. 
Regionsbestyrelsen afholder minimum 4 årlige møder. Regionsbestyrelsen afholder endvidere møde, når 
Regionsformanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af Regionsbestyrelsen forlanger 
det. Regionsformanden er ansvarlig for, at Regionen bliver repræsenteret i udvalg og bestyrelser m.m., 
hvor Regionsbestyrelsen mener at det er gavnligt, at Regionen er repræsenteret. Medlemmer af 
Regionsbestyrelsen har ret til at overvære de, af Regionen og foreningerne, arrangerede stævner og møder.  

 

 

 

 



Forslag 3: 

5.04 Regnskab og budget   

  

Regionsbestyrelsen har ansvaret for Regionens regnskab og budget. Regnskabsåret er 1. januar til 31. 
december.  

  

Kassereren udarbejder, på baggrund af Regionens aktiviteter samt Idrætsudvalgenes et budget for det 
kommende kalenderår. et samlet regionsbudget, som forelægges Regionsbestyrelsen til godkendelse, på 
årets første Regions bestyrelsesmøde.  Alle regionens idrætsudvalg udarbejder selv deres eget budget for 
det kommende kalenderår. 

Alle budgetterne skal forelægges samlet for Regionsbestyrelsen på bestyrelsens november møde. 

Kassereren fører løbende regnskab, som forelægges Regionsbestyrelsen på bestyrelsesmøderne.  

Kassereren udarbejder, i samarbejde med regionens statsautoriserede revisor, årsregnskab, som 
forelægges til godkendelse i Regionsbestyrelsen.  

Forud for Regionsbestyrelsens behandling af årsregnskabet, gennemgås dette af de valgte kritiske revisorer. 
Regionsadministrationen / kassereren forelægger regnskab samt budget på Regionsmødet.  

Regionens midler / konti skal placeres i Arbejdernes Landsbank.  

 

 

 Forslag 4: 

5.06 Idrætsforum  

  

Regionens idrætslige arbejde drøftes i Idrætsforum, der består af: Regionsbestyrelsen.  Samtlige 
medlemmer af Regionens idrætsudvalg samt udvalg, nedsat af Regionsbestyrelsen. Enkelte foreninger kan 
inviteres til at deltage.  Idrætsforum samles når Regionsbestyrelsen finder det nødvendigt. Regionens 
samlede idrætsvirksomhed drøftes, med følgende primære opgaver:   Initiativer omkring idrættens 
udvikling,   initiativer / forberedelser til Forbundets Idrætsudvalg,   nytænkning / udvikling,   
erfaringsudveksling.  

  

 

 

 

 



 

Forslag 5: 

 

§ 7 Regions generalforsamling  

 Regionens højeste myndighed er Regionsgeneralforsamlingen.  Ordinær Regionsgeneralforsamling 
afholdes i lige år, i marts måned senest udgangen af april måned.   

 

 

Forslag 6: 

 

§ 7.02 Dagsorden 

1) Valg af dirigent 
2) Godkendelse af dagsorden og forretningsorden. 
3) Beretning 
4) Regnskab 
5) Indkomne forslag 
6) Valg til regionsbestyrelsen: 

a. Formand 
b. Kasserer 
c. Sekretær 
d. 3 medlemmer, herunder hvem, der udgør 7. bestyrelsesmedlem jf. § 5. (dette punkt slettes 

helt hvis forslaget vedr. § 5.01 er vedtaget) 
7) Fremtidigt arbejde 

Alle sager på Regions generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

Såfremt 2 eller flere kandidater ved valgene står lige, foretages omvalg blandt disse kandidater. 

Såfremt 1 stemmeberettiget kræver det, skal afstemningen foretages skriftligt 

 


