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Forslag til vedtægtsændringer: 

§ 6 har i dag følgende ordlyd: 
 
EIRs bestyrelse består af 1 formand og 15 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 
bestyrelsesmedlemmerne har hver en stemme. 
 
Bestyrelsen består af: 

- 8 bestyrelsesmedlemmer valgt af foreningerne i det tidligere Esbjerg Kommune 
- 5 bestyrelsesmedlemmer valgt af foreninger i det tidligere Ribe Kommune 
- 3 medlemmer valgt af foreninger i det tidligere Bramming Kommune 

 
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og relevante underudvalg efter behov. 
 
Derudover er der 4 suppleanter til bestyrelsen:  

- 2 suppleanter valgt af foreningerne i det tidligere Esbjerg Kommune 
- 1 suppleant valgt af foreningerne i det tidligere Ribe Kommune 
- 1 suppleant valgt af foreningerne i det tidligere Bramming Kommune 

 
Personer, der af deres landsorganisation er udelukket fra at beklæde tillidshverv, kan ikke indvælges 
i bestyrelsen. 
 
Bestemmelsen foreslås ændret til: 

EIRs bestyrelse består af 1 formand og 9 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 
bestyrelsesmedlemmerne har hver en stemme.  

Bestyrelsen består af: 

- 1 bestyrelsesmedlem repræsenterende foreningerne i det tidligere Esbjerg Kommune 

- 1 bestyrelsesmedlem repræsenterende foreningerne i det tidligere Ribe Kommune 

- 1 bestyrelsesmedlem repræsenterende foreningerne i det tidligere Bramming Kommune 

- 7 bestyrelsesmedlemmer valgt på grund af deres kvalifikationer i relation til EIRs 
formålsbestemmelse jf. § 2.  

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og relevante underudvalg efter behov. 

Personer, der af deres landsorganisation er udelukket fra at beklæde tillidshverv, kan ikke 
indvælges i bestyrelsen eller sidde som repræsentant i repræsentantskabet.  

I en overgangsperiode i 2023 og 2024 vælges i 2023 alene 2 nye bestyrelsesmedlemmer, således 
at bestyrelsen herefter udgør 10 personer. I 2024 vælges 8 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 3 
vælges for 1 år og 5 vælges for 2 år, således at der i 2025 og fremadrettet vælges 5 medlemmer 
hvert år med en valgperiode på 2 år.   
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§ 10 har i dag følgende ordlyd: 
 
Bestyrelsen består af  

- en formand, valgt direkte af repræsentantskabet 
- 15 af repræsentantskabet valgte medlemmer 
 

I ulige år vælges en formand og 7 bestyrelsesmedlemmer, for en periode af 2 år.  
 
I lige år vælges 8 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år. 
 
Der vælges hvert år 4 suppleanter som beskrevet i § 6.  
 
Repræsentantskabet vælger for et år ad gangen 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.  
 
 
Bestemmelsen foreslås ændret til: 

Bestyrelsen består af 10 af repræsentantskabet valgte medlemmer.  

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 5 medlemmer er på valg hvert år.  

Bestyrelsen udpeger selv formand, næstformand og kasserer.  

I tilfælde af forfald hos et bestyrelsesmedlem udpeger bestyrelsen selv en suppleant, der 
indtræder i bestyrelsen frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde. Såfremt der på dette 
tidspunkt fortsat resterer et år af valgperioden for det udtrådte bestyrelsesmedlem, vælges på 
repræsentantskabsmødet et bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode på 1 år.  
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§ 11 har i dag følgende ordlyd: 
Bestyrelsen vælger hvert år blandt sine medlemmer en næstformand og en kasserer. 
 
Sekretærfunktionen varetages af administrationen i Sport & Event Park Esbjerg. 
 
Formanden udfører de beslutninger, der vedtages af repræsentantskabet eller bestyrelsen. 
Næstformanden overtager formandens opgaver ved dennes forfald, dog længst til næste ordinære 
repræsentantskabsmøde. Såfremt dette sker, vælger bestyrelsen en ny næstformand. 
 
Administrationen opkræver kontingent og fører rådets regnskab. Kassereren er overfor bestyrelsen 
ansvarlig for rådets regnskab. 
 
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet afsluttes pr. 31. december, revideres af to revisorer og 
forelægges for repræsentantskabet i revideret stand og underskrevet af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sekretæren tager referat af repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder samt opretter og 
vedligeholder et medlemskartotek. Sekretæren fører rådets korrespondance. 
 

Bestemmelsen foreslås ændret til: 

Sekretærfunktionen varetages af administrationen i Sport & Event Park Esbjerg. 

Formanden udfører de beslutninger, der vedtages af repræsentantskabet eller bestyrelsen. 
Næstformanden overtager formandens opgaver ved dennes forfald, dog længst til næste ordinære 
repræsentantskabsmøde. Såfremt dette sker, vælger bestyrelsen en ny næstformand. 

Administrationen opkræver kontingent og fører rådets regnskab. Kassereren er overfor 
bestyrelsen ansvarlig for rådets regnskab. 

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet afsluttes pr. 31. december, revideres af to revisorer og 
forelægges for repræsentantskabet i revideret stand og underskrevet af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. 

Sekretæren tager referat af repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder samt opretter og 
vedligeholder et medlemskartotek. Sekretæren fører rådets korrespondance. 

Bestyrelsen kan bemyndige en eller flere personer, der ikke er medlemmer af bestyrelsen, til at 
udføre nogle af de arbejdsopgaver, som bestyrelsen er pålagt – det kan f.eks. være udvalg nedsat 
af bestyrelsen. 

 


