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7. Forslag til vedtægtsændringer 
Ændringerne er en konsekvens af, at RD har oprettet en Sportskomite for Scoot/løbehjul. 
 
§9.7  
Dagsorden for det årlige ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde mindst 
følgende punkter:  
1. Valg af ordstyrer og referent  
2. Valg af stemmetællere  
3. Godkendelse af fuldmagter  
4. Godkendelse af nye klubber  
5. Beretning  
6. Regnskabsaflæggelse og budgetforslag  
7. Behandling af indkomne forslag  
8. Valg til bestyrelsen:  

a. Formand (2 år, i ulige år)  
b. Kasserer (2 år i lige år)  
c. Næstformand (2 år, i lige år)  

9. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra disciplinerne:  
a. Bestyrelsesmedlem og suppleant Skaterhockey (2 år, i ulige år)  
b. Bestyrelsesmedlem og suppleant Kunst (2 år, i lige år)  
c. Bestyrelsesmedlem og suppleant Fitness & Speed (2 år, i lige år)  
d. Bestyrelsesmedlem og suppleant Freestyle (2 år, i ulige år)  
e. Bestyrelsesmedlem og suppleant Roller Derby (2 år i ulige år)  
f. Bestyrelsesmedlem og suppleant Skateboard (2 år i lige år) 
g. Bestyrelsesmedlem og suppleant Scoot/løbehjul (2 år i ulige år) 

10. Eventuelt.  
 
§9.8 På RD´s repræsentantskabsmøder repræsentantskabsmødet kan der kun fattes tages 
beslutning om de, på den specificerede dagsorden, opførte punkter.  
 

§10.1 Bestyrelsen består af formand, kasserer, næstformand og 1 repræsentant fra hver 
sportskomite.  
Den daglige ledelse varetages af formand, kasserer, næstformand og  
medarbejdere. Samarbejdet mellem medarbejdere, kasserer, næstformand og formand 
fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. Medarbejdere deltager i bestyrelsesmøder 
uden stemmeret. Formand, kasserer og næstformand vælges for 2 år ad gangen, således 
at formand vælges i ulige år, kasserer og næstformand vælges i lige år.  
Bestyrelsesmedlemmer indstillet af sportskomitéerne godkendes for 2 år ad gangen jf. §9, 
således at 3 medlemmer vælges i ulige år og 3 medlemmer vælges i lige år. 
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