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Dagsorden for Brobyggernes generalforsamling d. 26. april 2022  
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år forelægges 

4. Mangfoldighed i bestyrelsen 

5. Godkendelse af regnskab og vedtagelse af budget 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Indkomne forslag 

8. Valg til formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og/evt. suppleanter 

9. Valg af en revisor 

10. Eventuelt 

 
 
Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer  

 
Bemærkninger 
Den væsentligste grund til forslag om vedtægtsændringer er, at Foreningen Brobyggerne ønsker at kunne 
give skattefradrag til donationer. Det betyder, at vedtægterne skal godkendes efter ligningslovens § 8 A, 
stk. 2. Derudover er der præciseringer ift. hvornår man kan eksludere et medlem og hvornår bestyrelsen 
skal supplere sig selv i tilfælde af, at bestyrelsen bliver på mindre end 3 medlemmer.   
Vi har valgt at fjerne mangfoldighed som et punkt på dagsorden til generalforsamlingen, men beholdt 
formuleringen i vedtægterne, som forpligter bestyrelsen i at tænke mangfoldighed ind, når de udpeger 
bestyrelsesmedlemmer. Ellers er der sproglige rettelser.  
 

Nuværende ordlyd Forslag til ændringer 

 
§ 2.1 Foreningens formål 

 
§ 2.1 Foreningens formål 

§ 2.1 Foreningens formål: 
er at fremme dialogen mellem befolkningsgrupper 
og enkeltindivider i Danmark. 
Foreningens vision er et samfund, der bygger på og 
fremmer de danske traditioner om forskellighed og 
uenighed, hvor alle kan føle sig ligeværdige og 
velkomne i en samtale, der er kritisk og 
konstruktiv. Med det for øje skal Brobyggerne tage 
initiativer til at bygge bro mellem forskellige 
grupper og individer. 

§ 2.1 Foreningens formål:  
Brobyggerne – Center for Dialogkaffe er 
landsorganisation, der har til formål at fremme 
dialogen mellem befolkningsgrupper og 
enkeltindivider i Danmark. 
Foreningens vision er et samfund, der bygger på og 
fremmer de danske traditioner om forskellighed og 
uenighed, hvor alle kan føle sig ligeværdige og 
velkomne i en samtale, der er kritisk og konstruktiv. 
Med det for øje skal Brobyggerne tage initiativer til 
at bygge bro mellem forskellige grupper og individer 
i hele Danmark. 

 
 

Nuværende ordlyd Forslag til ændringer 

 
§ 3 Foreningens konstruktion 

 
§ 3 Foreningens konstruktion 

§ 3.4 Initiativgruppen mødes 4 gange om året samt 
én gang årligt med bestyrelsen. 

 

§ 3.4 Initiativgruppen mødes internt fire gange om 
året samt én gang årligt med bestyrelsen. 
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Nuværende ordlyd Forslag til ændringer 

 
§ 4 Medlemskab 

 
§ 4 Medlemskab 

§ 4.4 Hvis et medlem overtræder foreningens 
vedtægter, ordensregler, eller modarbejder 
foreningens formål, kan bestyrelsen vælge at 
ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke 
eksklusionen på førstkommende 
generalforsamling, men er ikke medlem fra 
eksklusionens dato til anke tages op på den 
følgende generalforsamling. 
 

§ 4.4 Hvis et medlem overtræder foreningens 
vedtægter, ordensregler, eller modarbejder 
foreningens formål, kan bestyrelsen vælge at 
ekskludere medlemmet. Medlemmet kan 
indbringe eksklusionen på førstkommende 
generalforsamling ved skriftlig meddelelse senest 
14 dage før en generalforsamling, men 
medlemmet har ikke medlemsrettigheder fra 
eksklusionens dato til indbringelsen af 
eksklusionen tages op på den følgende 
generalforsamling. 
 
 

Nuværende ordlyd Forslag til ændringer 

 
§ 5. Generalforsamlingen 

 
§ 5. Generalforsamlingen 

§ 5.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal 

som minimum indeholde 

følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens 

virksomhed i det forløbne år forelægges. 

4. Mangfoldighed i bestyrelsen 

5. Godkendelse af regnskab og vedtagelse af 

budget. 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg til formand, næstformand, kasserer, 

bestyrelsesmedlemmer og/evt. suppleanter 

9. Valg af en revisor 

10. Eventuelt 

 

§ 5.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal 

som minimum indeholde 

følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens 

virksomhed i det forløbne år forelægges. 

4. Godkendelse af regnskab og vedtagelse af 

budget. 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen og/evt. suppleanter 

8. Valg af en revisor 

9. Eventuelt 

§ 5.7 Ved hver generalforsamling skal 
mangfoldigheden i bestyrelsen gennemgås og der 
diskuteres hvordan den kan optimeres. 
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 Nuværende ordlyd Forslag til ændringer 

 
§ 7 Foreningens bestyrelse  

 
§ 7 Foreningens bestyrelse 

§ 7.1 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens 
politik og økonomi og godkender dispositioner af 
overordnet karakter vedr. foreningens strategi, 
udvikling og drift. 

Bestyrelsen kan vælge at aflønne 
generalsekretæren. 
 

§ 7.1 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens 
politik og økonomi og godkender dispositioner af 
overordnet karakter vedr. foreningens strategi, 
udvikling og drift. 

 

§ 7.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden og træffer de beslutninger, der er 
nødvendige for foreningens drift.  

§ 7.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden og træffer de beslutninger, der er 
nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen kan 
beslutte at aflønne generalsekretæren. 

 

§7.6 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt 
stemmeflertal, formanden eller næstformanden 
skal være til stede. Ved stemmelighed er 
formandens, eller i dennes fravær 
næstformandens stemme, udslagsgivende. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt 

§7.6 Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt 
stemmeflertal, idet formanden eller 
næstformanden for skal være til stede. Ved 
stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær 
næstformandens stemme, udslagsgivende. Der kan 
ikke stemmes ved fuldmagt 

  
§7.7 Udtræder et bestyrelsesmedlem foretages 
suppleringsvalg på førstkommende 
generalforsamling, med mindre bestyrelsen derved 
bliver på mindre end 3 medlemmer, i hvilket 
tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig 
selv. 

 

§7.7 Udtræder et bestyrelsesmedlem foretages 
suppleringsvalg på førstkommende 
generalforsamling, med mindre bestyrelsen derved 
bliver på mindre end 3 medlemmer, i hvilket 
tilfælde bestyrelsen er berettiget til at indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling.  

§.7.8 Bestyrelsen kan vælge at ansætte fornødent 

administrative personale i samarbejde med 

generalsekretæren. 

 

§.7.8 Efter generalsekretærens indstilling kan 

bestyrelsen vælge at ansætte fornødent 

administrative personale  

 


