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Forslag til vedtægtsændringer 
 

Begrundelse: Bestyrelsen indstiller i alt 15 ændringsforslag af foreningens nuværende vedtægter til 
vedtagelse. Vedtægterne blev senest ændret ved foreningens ordinære generalforsamling den 28. januar 
2021. 
 
Forslagene gennemgås med kort begrundelse for hvert ændringsforslag. Hvert forslag, der vedrører 
nuværende paragraffer, er med præcis henvisning til hele teksten i den pågældende paragraf eller det 
pågældende afsnit, der ønskes ændret, samt en begrundelse herfor. Det omtalte afsnit kan være enkelte ord 
eller sætninger og er klart markeret med rødt i både de nuværende vedtægter og ændringsforslaget. 
 
 

Vedtægtsændring 1 
 

Nuværende vedtægter 
 
Tilføjelse af ny § 

 

Ændringsforslag 
 
§ 1 Foreningens navn og hjemsted 
Stk. 1 Foreningen hedder Aalborg Frivilligråd. 
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Hadsundvej 35, 9000 Aalborg 
 

Begrundelse 
 
Bestyrelsen foreslår at tilføje §1 Foreningens navn, fordi vi ønsker, at det formelt fremgår af vedtægterne, 
hvad foreningen hedder og kaldes. 
 
Bemærkning: Hvis forslaget vedtages, kommer der til at være en konsekvensrettelse af rækkefølgen af 
paragraffer. 
 
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vedtægtsændring 2 
 

Nuværende vedtægter 
Tilføjelse af ny § 
 

Ændringsforslag 
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§ 3 Foreningens målgruppe 
Stk. 1 Man indgår i Aalborg Frivilligråds målgruppe hvis: 

a) Man er medlem af en frivillig social forening i Aalborg Kommune.  
b) Man er aktiv i en frivillig social forening i Aalborg Kommune uden medlemskab af en forening. 
c) Man udfører frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune uden for en forening.  

 

Begrundelse 
 
Bestyrelsen foreslår at tilføje § 3 Foreningens målgruppe er for at definere vores målgruppe og dermed 
vide, hvem der skal inviteres til generalforsamlingen samt har stemmeret i foreningen.  
 
 

Vedtægtsændring 3 
 

Nuværende vedtægter 
§ 3 Frivilligrådets sammensætning 

Stk. 1. Frivilligrådet sammensættes af 7 medlemmer, som vælges af og blandt borgere, som 

udfører frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune. Valgperioden er to år.  

 

Ændringsforslag 
Stk. 1. Frivilligrådet sammensættes af max. 7 medlemmer, som vælges af og blandt 

repræsentanter fra foreningens målgruppe. Valgperioden er to år.  

Stk. 2. Bestyrelsen kan om nødvendigt supplere sig selv i løbet af valgperioden. 

 

Begrundelse 
Hvis vedtægtsændringen vedr. Rådets målgruppe vedtages, foreslår bestyrelsen denne ændring, da vi så 

har defineret, hvem der kan sammensætte Rådet. Endvidere foreslås, at tilføje max. i forhold til antallet af 

bestyrelsesmedlemmer, så det bliver muligt at sammensætte en funktionsdygtig bestyrelse uden 

nødvendigvis at være 7 medlemmer som hidtil. Dette er for at tage højde for mulige udfordringer med at 

rekruttere et bestemt antal ved generalforsamlingen og åbne op for muligheden for at supplere bestyrelsen 

med bestyrelsesmedlemmer i løbet af året, hvilket er årsagen til at tilføje et nyt stk. 2. 

Vedtages et nyt stk. 2, bliver der en række konsekvensrettelser af de øvrige afsnit under §3. Se 

vedtægtsændring 4 og 5. 

 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vedtægtsændring 4 
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Nuværende vedtægter 
§ 3 Frivilligrådets sammensætning 

Stk. 2. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Suppleanterne kan deltage i Rådets 

møder uden stemmeret. 

 

Ændringsforslag 
Stk. 3. Der kan vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Suppleanterne kan deltage i Rådets 

møder uden stemmeret. 

 

Begrundelse 
Bestyrelsen foreslår at tilføje kan, så vi ifølge vedtægterne ikke er forpligtet til at vælge 2 suppleanter årligt. 

Det har nemlig vist sig vanskeligt i indeværende bestyrelsesår at finde suppleanter til bestyrelsen.  

 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vedtægtsændring 5 
 

Nuværende vedtægter 
§ 3 Frivilligrådets sammensætning 

Stk. 4. Frivilligrådet bør sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige 

frivillige sociale grupper, herunder både voksne og børn. 

 

Ændringsforslag 
Stk. 5. Frivilligrådet bør sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige 

sociale grupper. 

 

Begrundelse 
Bestyrelsen foreslår at omformulere afgrænsningen af, hvem vi repræsenterer til sociale grupper. I sociale 

grupper indgår voksne og børn, og derfor er det ikke nødvendigt at eksemplificere dem. Begrundelsen for 

at fjerne frivillig skyldes, at det kan forstås som en repræsentation af frivillige sociale 

foreninger/organisationer og ikke grupper. 

 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vedtægtsændring 6 
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Nuværende vedtægter 
§ 4 Frivilligrådets legitimitet  

Stk.1. Frivilligrådets øverste myndighed er generalforsamlingen, som er et møde med 

repræsentanter fra frivillige sociale foreninger/institutioner og enkeltpersoner i Aalborg Kommune. 

Stk. 2. Det er Frivilligrådets ansvar hvert år i 1. kvartal at gennemføre en generalforsamling med 

valg af bestyrelsesmedlemmer og at deltage i et dialogmøde mindst en gang årligt, samt mindst 

hvert 4. år at deltage i stormøde med de frivillige sociale foreninger/institutioner og Aalborg 

Kommune. 

Ændringsforslag 
§ 4 Generalforsamling 

Stk.1. Frivilligrådets øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 2. Alle personer, som er aktiv i eller medlem af frivillige sociale foreninger og organisationer/ 

det sociale område i Aalborg Kommune, har adgang til generalforsamlingen. Man opnår stemmeret 

ved fremmøde. 

Stk. 3. Det er Frivilligrådets ansvar hvert år i 1. kvartal at gennemføre en generalforsamling med 

valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

Begrundelse 
Bestyrelsen foreslår at omdøbe § 4 til Generalforsamlingen for at tydeliggøre, at denne paragraf vedrører 

den ordinære generalforsamling, da vi har §5 Ekstraordinær generalforsamling. 

 

Vi foreslår yderligere tilføjelse af stk. 2 for at præcisere, hvem der kan stemme, og hvordan stemmeret 

opnås til generalforsamlingen.  

 

Stk. 3 konsekvensrettes i rækkefølgen, såfremt stk. 2 vedtages, og vi foreslår at slette stormødet fra § 4, da 

den kun skal handle om generalforsamlingen.  

 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vedtægtsændring 7 
 

Nuværende vedtægter 
§ 4 Frivilligrådets legitimitet  

Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i de medier, der er tilgængelige for 

Frivilligrådet, såsom digitalt nyhedsbrev fra De Frivilliges Hus i Aalborg, samt egen hjemmeside og 

Facebook. Annoncering skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen.  

Ændringsforslag 
Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt mindst 4 uger før generalforsamlingen.  



Aalborg Frivilligråds generalforsamling, 23. marts 2022 
Dagsorden, pkt. 5 – indkomne forslag 
Bestyrelsens indstilling om forslag til vedtægtsændringer 
 

5 af 9 

Begrundelse 
Bestyrelsen foreslår denne vedtægtsændring, så vi i vedtægterne ikke forpligter os til at indkalde til 

generalforsamling via nogle specifikke medier eller kanaler.  

 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vedtægtsændring 8 
 

Nuværende vedtægter 
§ 4 Frivilligrådets legitimitet 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag annonceres i de medier, der er 

tilgængelige for Frivilligrådet, såsom digitalt nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook senest 1 uge 

før generalforsamlingens afholdelse.   

Ændringsforslag 
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden 

senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag annonceres i de medier, der er 

tilgængelige for Frivilligrådet. Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse gøres forslagene 

tilgængelig.  

Begrundelse 
Bestyrelsen foreslår ændringerne i Stk. 5. for at præcisere, at forslag skal modtages i skriftligt format. 

Yderligere foreslår bestyrelsen, at vi ikke binder os i vedtægterne til, hvordan annonceringen af forslag 

specifik skal gøres tilgængelig.  

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vedtægtsændring 9 
 

Nuværende vedtægter 
Tilføjes af ny § 
 

Ændringsforslag 
§ 5 Dagsorden til ordinær generalforsamling 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

● Valg af dirigent 

● Valg af referent  

● Fremlæggelse af Rådets beretning 

● Fremlæggelse af Rådets regnskab 
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● Indkomne forslag 

● Valg af bestyrelsesmedlemmer 

● Valg af hhv. 1. og 2. suppleant 

● Evt. 

Begrundelse 
Bestyrelsen foreslår at tilføje §5 for at præcisere, hvad der som minimum skal være på dagsorden til vores 

generalforsamling. 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vedtægtsændring 10 
 

Nuværende vedtægter 
Formand og næstformand. 

Ændringsforslag 
Bestyrelsen foreslår at ændre formand og næstformand til forperson og næstforperson i vedtægterne. 

Begrundelse 
Begrundelsen for denne ændring er, at bestyrelsen gerne vil inkludere alle identiteter i vores vedtægter.  

Såfremt ændringen vedtages, rettes det konsekvent i vedtægterne og andre relevante 

foreningsdokumenter.  

 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vedtægtsændring 11 
 

Nuværende vedtægter 
Tilføjelse af ny §. 
 

Ændringsforslag 
§7 Referat af ordinær og ekstraordinær generalforsamling 

Referat af såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling offentliggøres senest 14 dage efter 

generalforsamlingens afholdelse.  
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Begrundelse 
Bestyrelsen foreslår tilføjelse af § 7 for at få en frist på, hvornår referatet fra generalforsamlingen senest 

skal være offentliggjort.  

 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vedtægtsændring 12 
 

Nuværende vedtægter 
§ 6 Frivilligrådets forretningsorden 

Stk. 1. Frivilligrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand hvert år på det første møde 

efter nyvalg. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og et 

bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget besætter de tre bestyrelsesposter, som Frivilligrådet har i 

bestyrelsen hos De Frivilliges Hus. 

Stk. 2. Der afholdes mindst fire ordinære møder årligt. 

Stk. 3. Indkaldelse til møde kan ske på formandens eller to medlemmers initiativ. 

Stk. 4. Frivilligrådet vurderer behov for og udarbejder evt. forslag til ændringer af vedtægter.                       

Stk. 5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde i samråd med forretningsudvalget. Dette sker 

skriftligt med mindst 7 dages varsel. Der kan begæres ekstraordinært bestyrelsesmøde, når mindst 

4 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.  

Ændringsforslag 
§ 6 Bestyrelsen 

Stk. 1. Frivilligrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand hvert år på det første møde 

efter nyvalg. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og et 

bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget besætter de tre bestyrelsesposter, som Frivilligrådet har i 

bestyrelsen hos De Frivilliges Hus. 

Stk. 2. Der afholdes mindst fire ordinære møder årligt.     

                

Begrundelse 
Bestyrelsen foreslår denne vedtægtsændring, fordi vi vil adskille bestyrelsen generelt og bestyrelsens 

forretningsorden, som vi ønsker ikke skal være bundet af vedtægterne.  

 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vedtægtsændring 13 
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Nuværende vedtægter 
Tilføjelse af ny § 

 

Ændringsforslag 
§ 7 Forretningsorden 

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Begrundelse 
Begrundelsen for dette forslag fra bestyrelsen er, at vi ønsker selv at kunne fastsætte vores 

forretningsorden, frem for at den skal være bundet af vedtægterne.  

 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vedtægtsændring 14 
 

Nuværende vedtægter 
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når 

mindst 50 personer, som udfører socialt frivilligt arbejde i Aalborg Kommune, skriftligt begærer det 

og samtidig angiver, hvilket emne / hvilke emner, der ønskes behandlet. 

 

Ændringsforslag 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når: 

a) mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver dette.  

b) mindst 50 personer, som udfører socialt frivilligt arbejde i Aalborg Kommune, skriftligt 

begærer det og samtidig angiver, hvilket emne / hvilke emner, der ønskes behandlet. 

Begrundelse 
Bestyrelsen foreslår denne vedtægtsændring for at tydeliggøre, at der er forskellige scenarier for en 

ekstraordinær generalforsamling samt præcisere, hvor mange bestyrelsesmedlemmer det kræver at 

indkalde hertil.  

 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Aalborg Frivilligråds generalforsamling, 23. marts 2022 
Dagsorden, pkt. 5 – indkomne forslag 
Bestyrelsens indstilling om forslag til vedtægtsændringer 
 

9 af 9 

 

 

Vedtægtsændring 15 
 

Nuværende vedtægter 
 
§ 1 Formål 

Aalborg Frivilligråd skal rådgive frivillige sociale foreninger/institutioner og enkeltpersoner og 

Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturudvalg omkring udvikling, pleje og styring af disse 

rammer. 

 

§ 2 Frivilligrådets opgaver 

- mindst en gang om året afholde dialogmøde med Aalborg Kommunes politikere. 

- mindst hvert 4. år afholde stormøde med deltagelse af de frivillige sociale foreninger/institutioner 

og Aalborg Kommune. 

Stk.2. Frivilligrådet kan tage kontakt med andre, herunder andre frivilligråd og Center for Frivilligt 

Socialt Arbejde, herunder FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark), med henblik på at få belyst 

særlige emner. 

 

Ændringsforslag 
 
§ 1 Formål 

Aalborg Frivilligråd skal rådgive frivillige sociale foreninger/institutioner, enkeltpersoner og Aalborg 

Kommunes Sundheds- og Kulturudvalg omkring udvikling, pleje og styring af disse rammer. 

 
§ 2 Frivilligrådets opgaver 

- mindst en gang om året afholde dialogmøde mellem Aalborg Frivilligråd og Aalborg Kommunes 

politikere. 

- mindst hvert 4. år afholde Frivilligkonference i samarbejde med Aalborg Kommune. 

Stk. 2. Frivilligrådet kan tage kontakt til andre med henblik på at få belyst særlige emner. Det kan 

f.eks. være Det Nationale Frivilligråd, andre lokale frivilligråd, De Frivilliges Hus Aalborg samt 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 

 

Begrundelse 
Bestyrelsen foreslår små rettelser af ord / sætninger.  


