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Lovforslag til ændring af §11, indstillet af John Zawada.
Oprindelig tekst
§ 11.
Til unionens repræsentantskabsmøde har hver klub ret til at møde med 2 repræsentanter, hvis navne skal
meddeles DBU Bornholm senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. Enhver repræsentant skal være
medlem af den klub, vedkommende repræsenterer. Ingen repræsentant kan udøve mere end én stemme.
Kun repræsentanterne samt DBU Bornholms bestyrelse har stemmeret. En klub´s repræsentanter har kun
stemmeret, såfremt klubben har gennemført den netop afsluttede turnering med mindst et hold.
Repræsentanterne, DBU Bornholms bestyrelse samt udvalgsmedlemmer har taleret. Øvrige
klubmedlemmer har adgang som tilhørere.
Medlemmer der på dagen for repræsentantskabsmødet er i restance til DBU Bornholm, har taleret, men
ingen stemmeret.
Ny Tekst.
§ 11.
Til unionens repræsentantskabsmøde har hver klub ret til at møde med 2 repræsentanter, hvis navne skal
meddeles DBU Bornholm senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. Enhver repræsentant skal være
medlem af den klub, vedkommende repræsenterer. Ingen repræsentant kan udøve mere end én stemme.
Kun repræsentanterne fra klubberne har stemmeret. En klub´s repræsentanter har kun stemmeret,
såfremt klubben har gennemført den netop afsluttede turnering med mindst et hold. Repræsentanterne,
DBU Bornholms bestyrelse samt udvalgsmedlemmer har taleret. Øvrige klubmedlemmer har adgang som
tilhørere.
Medlemmer der på dagen for repræsentantskabsmødet er i restance til DBU Bornholm, har taleret, men
ingen stemmeret.
Motivering ved John Zawada.
Grundet vores antal af medlemsklubber, finder jeg det problematisk at antallet af bestyrelsesmedlemmers
stemmer giver en markant skævvridning, når der skal afgives stemmer. Et fuldtalligt
repræsentantskabsmøde giver 39. stemmer. Her af har bestyrelsen 7 stemmer samt forventeligt deres
moderklubbers 2 afgivne stemmer. Et bestyrelsesmedlem skal have medlemskabs i en moderklub. Det vil
sige 21 stemmer og dermed meget tæt på 2/3 dels flertal ved afstemninger ved fuldt fremmøde..
(Henvisning til §.18.).
Ved at fjerne bestyrelsens stemmeret, sikres en mere retfærdig og retvisende afstemning til glæde for
demokratiet.

