§4.
Generalforsamlingen:
A. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkal-des, når mindst� af foreningens medlemmer skriftligt fremsender
begrundet krav herom til bestyrelsens formand. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.
Indkaldelse foretages ved annoncering i den lokale presse med angivelse af dagsorden senest 3 uger forud for generalforsamlingen. Regnskab og
budgetovervejelser fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til VisitViborg, når det foreligger fra revision.
B. Kompetence:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
C. Gennemførelsen:
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ik-ke må være medlem af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne regnskabsår
3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.
Orientering om budgetovervejelser for det efterfølgende år, samt fastlæggelse af kontingent
5.
Indkomne forslag
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jf. dog § 3,A)
7.
Eventuelt
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelige flertalsafgørelser, med mindre andet følger af nærværende vedtægter.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer øn-sker det.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag fra medlemmerne skal fremsendes skriftligt til VisitViborg att.: Bestyrelsens for-mand senest 5. februar, således at forslaget kan anføres i indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Ændringsforslagets fulde ordlyd kan indhentes hos VisitViborg forud for generalforsamlin-gen.
Generalforsamlingen afgør, hvorvidt afstemninger skal være skriftlige.
På generalforsamlingen har medlemmer stemmeret under forudsætning af, at kontingent for kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes, er betalt.
Der udarbejdes et referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af statsautoriseret re-visor eller registreret revisor.
Ændres til
§4.
Generalforsamlingen:
A. Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkal-des, når mindst� af foreningens medlemmer skriftligt fremsender
begrundet krav herom til bestyrelsens formand. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.
Indkaldelse foretages ved annoncering i den lokale presse med angivelse af dagsorden senest 3 uger forud for generalforsamlingen. Regnskab og
budgetovervejelser fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til VisitViborg, når det foreligger fra revision.
B. Kompetence:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
C. Gennemførelsen:
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ik-ke må være medlem af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne regnskabsår
3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.
Orientering om budgetovervejelser for det efterfølgende år, samt fastlæggelse af kontingent
5.
Indkomne forslag
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (jf. dog § 3,A)
7.
Eventuelt
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelige flertalsafgørelser, med mindre andet følger af nærværende vedtægter.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer øn-sker det.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag fra medlemmerne skal fremsendes skriftligt til VisitViborg att.: Bestyrelsens for-mand senest 5. februar, således at forslaget kan anføres i indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Ændringsforslagets fulde ordlyd kan indhentes hos VisitViborg forud for generalforsamlin-gen.
Generalforsamlingen afgør, hvorvidt afstemninger skal være skriftlige.
På generalforsamlingen har medlemmer stemmeret under forudsætning af, at kontingent for kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes, er betalt.
Der udarbejdes et referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af statsautoriseret re-visor eller registreret revisor.

