
 

 
 

Bilag til pkt. 6 på den ordinære 
generalforsamling den 23. april 2015 

 

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring  

 
 
Motivation: 

Foreningen indgik i 2014 en brugeraftale om netbank med Arbejdernes Landsbank (AL). Som 
led i aftalen kræver banken en ændring af foreningens vedtægter, således at: 

 
 
Advokat Bjørn Nielsens vurdering af ALs krav: 

”Det er jo reelt helt almindelige og gængse fuldmagtsregler som banken vil have til at stå i 
vedtægterne. Teksten er OK, ja, og ændringen hører hjemme som en ændring i afsnit 2 i 
vedtægternes § 8. MEN, da I ikke kan have 2 parallelle tegningsregler (den nuværende der siger 
at formanden kan tegne sammen med et af bestyrelsens medlemmer, mens det nye kræver at 
det er formanden sammen med kassereren), skal I jo beslutte at slette den nuværende tekst, og 
erstatte med den nye. Helt konkret er det første linje i afsnit 2, der skal erstattes med AL-teksten. 
2. linje omkring pantsætning og lån skal blive stående.” 
 
Nuværende vedtægter § 8: 
 

Tegningsret.  

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige 
myndigheder som over for private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i 
overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.  
 
Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer. Ved 
pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån tegnes foreningen af hele bestyrelsen i 
forening.  
 
 
Forslag til ny vedtægt § 8: 
 
Tegningsret.  

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige 
myndigheder som over for private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i 
overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.  
 
“Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. 
Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank  
til foreningens bank-/girokonti hver for sig. Ved pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af 
lån tegnes foreningen af hele bestyrelsen i forening.  
 

 


