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Generalforsamling i Danske Byggeøkonomer torsdag den 26. september 2019 
Bestyrelsens forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4 

 
 
 
Bestyrelsen har følgende 2 forslag til vedtægtsændringer:  
 
 
Forslag 1. Fjernelse af betegnelsen ”kasserer” 
 
Bestyrelsen foreslår at man i § 7. stk 4. fjerner ordet kasserer. Udviklingen er løbet fra betegnelsen 
af en ”kasserer”, da foreningen gennem længere tid har haft en bogholder og kassererfunktionen 
ikke længere findes i dens oprindelige forstand.  
 
Bestyrelsen fremsætter derfor følgende forslag til ændring af § 7 stk 4. i ”Konstituering”: 
 
På det første møde efter en ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med 
formand, næstformand og kasserer. 
 
- ændres til: 
 
På det første møde efter en ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med 
formand og næstformand. 
 
 
 
Forslag 2. Ændring af frist til afholdelse af generalforsamling. 
 
I 2013 ændrede man foreningens regnskabsår til at forløbe fra 1. juli til 30. juli, således at 
Byggeøkonomuddannelsen ikke afviklingsmæssigt forløb over 2 regnskabsår. I den forbindelse 
fastholdt man i vedtægterne § 8.1, at generalforsamlingen skulle afholdes senest 3 måneder efter 
endt regnskabsår. Praksis har dog sidenhen vist, at denne frist har givet et ret presset tidsmæssigt 
forløb grundet koordinering af sommerferie hos såvel bogholder, bestyrelse, sekretariat og revisor. 
Revisor og bogholder har derfor forespurgt om foreningens vedtægter kunne ændres således, at 
generalforsamlingen skal afholdes senest 5 måneder efter endt regnskabsår.  
 
Bestyrelsen fremsætter derfor følgende forslag til ændring af § 8 stk 1. i ”Generalforsamlingen”: 
 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i Danmark hvert år, 
inden udgangen af september måned. 
 
- ændres til: 
 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i Danmark hvert år, 
inden udgangen af november måned. 
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Idet ændringen ikke vurderes at vedrøre grundlæggende elementer i vedtægterne, men alene har 
en administrativ/praktisk karakter, er det bestyrelsens vurdering, at ændringen kan vedtages med 
2/3 flertal ved den ordinære generalforsamling, og dermed ikke kræver indkaldelse til en 
ekstraordinær generalforsamling, med mindre dette begæres af medlemmerne jfr. Vedtægterne § 8 
stk. 8.11. 
 
 
 
 
 
 
København den 5. september 2019 
 
Bestyrelsen 
 


