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GENERALFORSAMLING 2023

Invitation
Invitation til MCS Foreningens duftneutrale generalforsamling 2023

Tid: Søndag den 15. januar 2023 kl. 11-13 
Sted: Hedehuset, lokale 4, Hovedgaden 371b, 2640 Hedehusene

Du/I inviteres hermed til vores duftfrie 
generalforsamling i begyndelsen af 2023. På 
grund af mandefald i bestyrelsen og usikker-
heden om dels foreningens økonomi og dels, 
hvorvidt det vil lykkes bestyrelsen indenfor 
de næste måneder at finde nye til posterne, 
indkalder vi allerede nu også til ekstraor-
dinær generalforsamling, som afholdes i 
umiddelbar forlængelse af den ordinære 
generalforsamling, hvis det er nødvendigt.  
     Den ordinære generalforsamling afholdes 
kl. 11-13, hvorefter foreningen byder på fro-
kost fra kl. 13-14. Fra kl. 14-15 afholdes den 
ekstraordinære generalforsamling. Vi håber, 
rigtig mange medlemmer vil møde op denne 
gang, da det gælder foreningens fremtid.

Dagsorden i henhold til vedtægterne
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4.  Aflæggelse og godkendelse af formands-

beretning
  5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
  6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
  7. Fastsættelse af medlemskontingent
  8.  Behandling af indkomne forslag
  9. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter
10. Valg af revisor samt valg af suppleant
11. Eventuelt

På valg i 2023
–  Næstformand for 2 år (Vibeke Uldall mod-
tager ikke genvalg)

–  Kasserer for 1 år
–  Bestyrelsesmedlem for 1 år
–  Bestyrelsesmedlem for 2 år (Manizha Hag-
hju modtager genvalg) 

–  2 suppleanter for 1 år (Lone Madsen mod-
tager genvalg, Mette Udby modtager ikke 
genvalg)

–  1 revisorsuppleant for 1 år (Lars Madsen 
modtager ikke genvalg)

–  1 intern revisor for 2 år (Villy Sørensen 
modtager ikke genvalg)

Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår en række vedtægtsæn-
dringer. Du finder forslagene og din stemme-
seddel, hvis du ønsker at brevstemme, på de 
næste sider.

Mød duftneutral
Det er et krav, at alle møder duftneutrale,
dvs. uden at have anvendt dufte/parfume
under nogen form (heller ikke naturlige) og
uden at have indtaget stærkt lugtende krydde-
rier. Desuden bør brugen af kemikalieholdige 
kropsplejemidler mv. begrænses mest muligt. 
Vi kan blive nødt til at lufte ud i lokalet, så 
det er en god idé at medbringe en varm trøje.
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Tilmelding
Du tilmelder dig den ordinære generalfor-
samling ved at sende en e-mail til info@
mcsforeningen.dk senest den 15. december 
2022 kl. 12.00. Skriv i tilmeldingen, hvis du 
har særlige behov i forbindelse med frokos-
ten. 
     Årsregnskaber og referater fra general-
forsamlinger ligger på vores hjemmeside 
under Om foreningen / Nyt fra bestyrelsen. 
Vel mødt!

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

Invitation
Invitation til MCS Foreningens duftneutrale ekstraordinære generalforsamling 2023

Tid: Søndag den 15. januar 2023 kl. 14-15 
Sted: Hedehuset, lokale 4, Hovedgaden 371b, 2640 Hedehusene

Dagsorden i henhold til vedtægterne
Dagsorden i henhold til vedtægterne for den 
ekstraordinære generalforsamling
 1. Opløsning af MCS Foreningen

Mød duftneutral
Det er et krav, at alle møder duftneutrale,
dvs. uden at have anvendt dufte/parfume
under nogen form (heller ikke naturlige) og
uden at have indtaget stærkt lugtende krydde-
rier. Desuden bør brugen af kemikalieholdige 
kropsplejemidler mv. begrænses mest muligt. 

Vi kan blive nødt til at lufte ud i lokalet, så 
det er en god idé at medbringe en varm trøje.

Tilmelding
Du tilmelder dig den ekstraordinære         
generalforsamling ved at sende en e-mail 
til info@mcsforeningen.dk senest den 15. 
december 2022 kl. 12.00. 
     Årsregnskaber og referater fra general-
forsamlinger ligger på vores hjemmeside 
under Om foreningen / Nyt fra bestyrelsen. 
Vel mødt!

Bedste hilsner
Kyung Reppenhagen

Formand for MCS Foreningen
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§ 3, nuværende: Som aktive medlemmer kan 
optages enhver med interesse for foreningens 
arbejde. Der kan tegnes medlemskab for 
enkeltpersoner eller for husstande. Virksom-
heder, fonde, institutioner og andre kan tegne 
støttemedlemskab uden stemmeret. Ind-
meldelse sker ved indbetaling af kontingent.

§ 5, stk. 2, nuværende: Der er direkte valg. 
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges 
for to år ad gangen, suppleanter og revi-
sorsuppleant vælges for ét år ad gangen. 
Formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor 
vælges i lige år. Næstformand, kasserer, 1 
bestyrelsesmedlem og 1 revisor vælges i 
ulige år. Valgene afgøres ved simpelt stem-
meflertal. Ved et bestyrelsesmedlems udtræ-
den midt i en periode konstituerer bestyrel-
sen sig selv.

§ 6, nuværende: Alle rettidigt indkomne 
forslag til generalforsamlingen skal sendes 
ud til alle medlemmer senest tre uger før 
generalforsamlingen. På grund af medlem-
mernes helbreds situation og bopæl rundt 
om i landet kan der stemmes om alle forslag 
til generalforsamlingen pr. brev. General-
forsamlingen afholdes hvert år inden 1. maj. 
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske 
med mindst 3 måneders varsel ved brev til 
samtlige medlemmer eller i et medlemsblad, 
som udkommer mindst 3 måneder forud 
for datoen for generalforsamlingen. Forslag, 
der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. 
februar.
     Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Et 
husstandsmedlemskab giver ret til at afgive 2 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

§ 3, forslag: Som aktive medlemmer kan 
optages enhver med interesse for forenin-
gens arbejde. Der kan tegnes medlemskab 
for enkeltpersoner. Virksomheder, fonde, 
institutioner og andre kan tegne støttemed-
lemskab uden stemmeret. Indmeldelse sker 
ved indbetaling af kontingent.

§ 5, stk. 2, forslag: Der er direkte valg. 
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges 
for to år ad gangen, suppleanter og revi-
sorsuppleant vælges for ét år ad gangen. 
Formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor 
vælges i lige år. Næstformand, kasserer, 1 
bestyrelsesmedlem og 1 revisor vælges i uli-
ge år. Valgene afgøres ved simpelt stemme-
flertal. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden 
midt i en periode konstituerer bestyrelsen 
sig selv. Kan kassererposten ikke varetages af 
bestyrelsen kan den uddelegeres.

§ 6, forslag: Alle rettidigt indkomne forslag 
til generalforsamlingen sendes ud til alle 
medlemmer senest én uge før generalforsam-
lingen. Generalforsamlingen afholdes hvert 
år inden 1. maj. Indkaldelse til generalfor-
samlingen skal ske med mindst 4 ugers varsel 
pr. e-mail/brev til samtlige medlemmer eller i 
et medlemsblad, som udsendes mindst 4 uger 
forud for datoen for generalforsamlingen. 
Forslag, der ønskes behandlet på general-
forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 2 uger før generalforsamlingen.
     Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stem-
meret har alle aktive medlemmer over 18 år, 
der ikke er i restance til foreningen og har 
været medlem i mindst 3 måneder forud for 
generalforsamlingen.
     Stemmesedler sendes i e-mail/brev sam-
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stemmer. Stemmeret har alle aktive medlem-
mer over 18 år, der ikke er i restance til fore-
ningen, og som har været medlem i mindst 
3 måneder forud for generalforsamlingen.
     Stemmesedler bringes i det medlemsblad, 
som udkommer senest tre uger forud for 
datoen for generalforsamlingen. Stemme-
sedler lægges i en lukket kuvert og sendes 
til foreningens revisor. Kuverten påtegnes 
medlemsnummer, navn og adresse. Revisor 
og kasserer sikrer, at alle har betalt kontin-
gent, inden de valgte stemmetællere åbner 
kuverterne og tæller stemmesedlerne op.
     Ekstraordinær generalforsamling kan 
indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, 
hvis mindst 15 % af medlemmerne skriftligt 
fremsætter ønske herom. Indkaldelse kan 
ske i medlemsbladet eller pr. brev til samtli-
ge medlemmer.

§ 10, nuværende: De i foreningen opret-
tede lokalgrupper har til formål at skabe et 
socialt netværk for MCS’ere. Den enkelte 
gruppe arrangerer selv sine aktiviteter ud 
fra de behov og muligheder, der er lokalt. 
Lokalgrupperne kan ikke uden foreningens 
tilladelse lave arrangementer i foreningens 
regi, ej heller udtale sig eller tage initiativer 
på foreningens vegne. Hvis lokalgrupperne 
deltager i lokale arrangementer som f.eks. 
sundhedsdage, sker det under ledelse af og 
i samarbejde med bestyrelsen. Den enkelte 
lokalgruppe vælger en repræsentant, som 
har kontakt til bestyrelsen. Lokalgruppernes 
arrangementer annonceres så vidt muligt på 
foreningens hjemmeside, i medlemsbladet 
og/eller i foreningens elektroniske nyheds-
brev. En lokalgruppe kan lukke for nye 
deltagere i en periode, hvis gruppen skønner 
det hensigtsmæssigt. Bestyrelsen kan da, 
hvis der er behov, søge at etablere endnu en 
gruppe i området.

men med indkomne forslag forud for datoen 
til generalforsamlingen. Indkomne stemme-
sedler sendes til foreningens revisor. Stemme-
sedler lægges i en lukket kuvert og påtegnes 
medlemsnummer, navn og adresse. Revisor 
og kasserer sikrer, at alle har betalt kontin-
gent, inden de valgte stemmetællere åbner 
kuverterne og tæller stemmesedlerne op. 
     Ekstraordinær generalforsamling kan 
indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, 
hvis mindst 15 % af medlemmerne skriftligt 
fremsætter ønske herom. Indkaldelse kan 
ske i medlemsbladet eller pr. e-mail/brev til 
samtlige medlemmer.

§ 10, forslag: De i foreningen oprettede lo-
kalgrupper har til formål at skabe et socialt 
netværk for medlemmer med MCS. Den 
enkelte gruppe arrangerer selv sine akti-
viteter ud fra behov og de muligheder, de 
råder over. Lokalgrupperne kan ikke uden 
foreningens tilladelse lave arrangementer 
i foreningens regi, ej heller udtale sig eller 
tage initiativer på foreningens vegne. Hvis 
lokalgrupperne deltager i lokale arrange-
menter som f.eks. sundhedsdage, sker det i 
samarbejde med bestyrelsen. Den enkelte 
lokalgruppe vælger en repræsentant, som 
har kontakt til bestyrelsen.



Sæt kryds i boksen ud for JA eller NEJ til forslag til 
vedtægtsændringer

Stemmeseddel 

§ 15, stk. 2, nuværende: Beslutning om op-
løsning af foreningen skal endeligt godkendes 
på en ekstraordinær generalforsamling, som 
kun har dette ene punkt på dagsordenen, og 
som indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved 
brev til samtlige medlemmer. Ved opløsning 
af foreningen skal foreningens midler efter 
generalforsamlingens bestemmelse tilfalde 
en eller flere alment velgørende, humanitære 
eller sygdomsbekæmpende foreninger, som 
har hjemsted i Danmark.

§ 3, forslag

§ 5, stk. 2, forslag

§ 6, forslag

§ 10, forslag

§ 15, stk. 2, forslag

Nedenfor finder du din stemmeseddel, hvis du ikke kan deltage på den ordinære generalfor-
samling og ønsker at afgive din stemme vedrørende forslag til vedtægtsændringer for MCS 
Foreningen. Stemmesedlen skal være vores interne revisor, Villy Sørensen, i hænde senest den 
5. januar 2023. Du klipper sedlen ud og lægger den i en lukket kuvert, som du påfører navn, 
adresse og medlemsnummer. Denne kuvert lægges i en anden kuvert og sendes til: 

Villy Sørensen
Kildevej 33
8870 Langå 

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

1.	

$
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§ 15, stk. 2, forslag: Beslutning om opløs-
ning af foreningen skal endeligt godkendes 
på en ekstraordinær generalforsamling, som 
kun har dette ene punkt på dagsordenen, og 
som indkaldes med mindst 2 ugers varsel 
pr. e-mail/brev til samtlige medlemmer. Ved 
opløsning af foreningen skal foreningens 
midler efter generalforsamlingens bestemmel-
se tilfalde en eller flere sygdomsbekæmpende 
foreninger, som har hjemsted i Danmark.


