
FORSLAG FRA KJELD FLAMMILD: 

 

Forslag til generalforsamlingen 

Følgende foreslås indføjet i Nøkkvis vedtægter som §5, efterfølgende § ændres et 

nummer opad. 

§ 5 Æresmedlem. 

 

Stk. 1      Som æresmedlem kan indstilles enhver, der har gjort et stort og nyttigt arbejde 

for foreningen, herunder 

• At man har udvist en længevarende interesse for foreningens liv 

• At man har været eller er en markant personlighed i Nøkkvi 

• At man på værdig vis have repræsenteret foreningen 

• At man har virket på bestyrelses plan (eller været medlem) i en usædvanlig lang 

periode 

• At man ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie 

• At man har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben  

Stk. 2      Den motiverede indstilling om udnævnelse af en person til æresmedlem, skal 

skriftligt forelægges bestyrelsen 

 

Stk. 3      Bestyrelsen afgør om personen kan udnævnes til æresmedlem. 

Stk. 4      Er den indstillede medlem af bestyrelsen, kan pågældende ikke stemme. 

Stk. 5      Bestyrelsen udfærdiger dokument ”Kriterier for udnævnelse af æresmedlemmer”, 

således der fremadrettet bliver en ensartet udvælgelse af æresmedlemmer 

 

 

 

  



MODFORSLAG FRA BESTYRELSEN: 

 

 

Følgende foreslås indføjet i Nøkkvis vedtægter som §5, efterfølgende § ændres et 

nummer opad. som tillæg til Nøkkvis vedtægter: 

Æresmedlem 

Stk. 1 Som æresmedlem kan indstilles enhver, der har gjort et stort og nyttigt 

betydningsfuldt arbejde for foreningen, herunder f.eks. 

• At man har udvist en længevarende interesse for foreningens liv 

• At man har været eller er en markant personlighed i Nøkkvi 

• At man på værdig vis have repræsenteret foreningen 

• At man har virket på bestyrelses plan (eller været medlem) i en usædvanlig lang 

periode 

• At man ved sin indsats have har sat sig spor i foreningens historie 

• At man har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben  

Stk. 2 Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle klubbens medlemmer. 

Den motiverede indstilling om udnævnelse af en person til æresmedlem, skal 

skriftligt forelægges bestyrelsen.  

Stk. 3 Bestyrelsen afgør om personen kan udnævnes til æresmedlem. 

Stk. 4 Er den indstillede medlem af bestyrelsen, kan pågældende ikke stemme. 

Stk. 5 Bestyrelsen udfærdiger dokument ”Kriterier for udnævnelse af æresmedlemmer”, 

således der fremadrettet bliver en ensartet udvælgelse af æresmedlemmer 

Stk. 6 Æresmedlemmer er kontingentfrie og vil ved udnævnelsen modtage et diplom, der 

bekræfter udnævnelsen. Æresmedlemmer vil desuden fremover modtage de 

blade, der måtte blive udgivet.  

 

 

 

Forslaget fra bestyrelsen incl. Ændringer blev vedtaget 


