Ordinær generalforsamling Det Kolde Gys 29. maj 2018
Bestyrelsen stiller forslag om et styrket medlemsdemokrati
Vi er en forening, og styret af et medlemsdemokrati, hvor generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed.
Vores medlemsdemokrati er imidlertid udfordret. Dels er vi nu så store, pt 5.000 medlemmer, at det
praktisk vil være en meget stor udfordring, hvis bare halvdelen af medlemmerne mødte op, og dels kan det
være svært for medlemmerne at afse tid til at deltage i generalforsamlingerne. Erfaringsmæssigt kommer
der under 5%, bortset fra sidste år, hvor vi på den første generalforsamling kom over 10%. Det giver et
væsentligt demokratisk underskud og betyder, at størstedelen af medlemmerne ikke har direkte
indflydelse.
Bestyrelsen fremsætter derfor forslag om urafstemning. Urafstemning er en skriftlig afstemning som
afvikles over nettet. Det betyder, at samtlige medlemmer får mulighed for at tage stilling og får mulighed
for direkte indflydelse.
Vores medlemsundersøgelser viser, at medlemmerne gerne vil tage stilling elektronisk, så det er vores
opfattelse at tiden er moden til at gennemføre nogle af beslutningerne elektronisk.
Forslaget giver både bestyrelsen og medlemmerne mulighed for at sende et forslag til urafstemning.
Urafstemning afvikles ved at alle får tilsendt et link til deres emailadresse. Der anvendes et særligt program
fra en professionel udbyder, f.eks. Rambøll, så det sikres, at hvert medlem kun kan stemme en gang og at
afstemningen er hemmelig. Den på generalforsamlingen valgte dirigent overvåger processen og godkender
resultatet.
Der gives en frist på mindst 2 uger til at stemme. Fristen må ikke ligge i juli, så vi undgå at afstemningen
kolliderer med det tidspunkt, hvor flest er på sommerferie.
Der afholdes ordinær generalforsamling som hidtil. Forslag som skal til urafstemning debatteres og
hovedpunkter fra debatten sendes med ud, så synspunkter fra generalforsamlingen er kendt for alle, når de
skal stemme elektronisk.
Bestyrelsen håber generalforsamlingen vil bakke op om denne nødvendige nytænkning, så vi sikrer en
medlemsengageret forening i mange år frem over.
Så mød op, en vedtagelse kræver 2/3 flertal, fordi det er en vedtægtsændring.

Bestyrelsen, den 23. maj 2018

