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Kommentarer til foreslåede vedtægter
Til generalforsamlingen onsdag d. 23/10-2019.

NB: Til brug sammen med dokumentet Vedtægter for Dansk Vestindisk Selskab dateret
26/8-2019, hvor nuværende og evt. nye vedtægter er sammenstillet med gældende
vedtægter i venstre kolonne og forslag til nye i højre.
Alle §-numre refererer til teksten i højre kolonne.

§ 5 (ny) Medlemskab af anden organisation
Begrundelse:
På generalforsamlingen den 24. oktober 2018 blev det besluttet at Selskabet meldte sig
ind i Danmark-Samfundet. Generalforsamlingen besluttede, at medlemskab af andre
foreninger ikke kan ske uden en beslutning på generalforsamlingen, og at der skulle
fremsættes forslag til vedtægtsændring på den kommende generalforsamling.

§ 12 Bestyrelsesmøder
Her er bestemmelser og tidsfrister vedr. offentliggørelser fjernet og erstattet af en
forpligtelse til at holde medlemmerne orienteret gennem elektroniske nyhedsbreve.
Begrundelse:
Vedtægtsændringerne af § 12 (opr. § 11) blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 27. februar 2015. Det har siden ikke vist sig muligt at overholde de
angivne frister om offentliggørelse af dagsorden og referater med en frist på henholdsvis 1
uge før mødet og 2 uger efter mødets afholdelse. Videre har det vist sig særdeles
vanskeligt at få udarbejdet tilfredsstillende referater fra bestyrelsesmøder og
udvalgsmøder, idet bestyrelsen hele tiden har skullet forholde sig til at referaterne skal
offentliggøres. Referaterne er bestyrelsens eller udvalgets interne arbejdsredskab.
Problemstillingen har ofte resulteret i at interne drøftelser i bestyrelsen om forskellige
aktiviteter ikke kan nedfældes i et referat til offentliggørelse, da det i så tilfælde kræver et
referat til offentliggørelse og et internt referat – altså to referater fra det samme møde. Det
har vist sig besværligt og tidskrævende. Samtidig er bestyrelsen af den opfattelse, at
Selskabets arbejde udelukkende baseres på frivillig arbejdskraft, som ikke skal lægge
snærende bånd på det arbejde der udføres i bestyrelsen ved at alle referater skal gøres
digitale for medlemmerne.
Ligeledes er det ikke praksis indenfor almindelige vedtægtsbestemmelser, at referater
fra bestyrelses- og udvalgsmøder skal udsendes til medlemmerne efter hvert enkelt møde.
Bestyrelsen vil naturligvis arbejde for, at der tilgår medlemmerne alle relevante
oplysninger.

§ 14 Regnskabsår
Ændret til at følge kalenderåret.
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Begrundelse:
Selskabet har haft 100 års jubilæum, hvorfor tiden er inde til at tilpasse
regnskabsperioden med de faktiske forhold. Kontingentopkrævningen følger kalenderåret, medlemsbladene udgives i kalenderåret som 2019-1, 2019-2, 2019-3 o.s.v. Bankernes
kontoudtog følger kalenderåret, Obligationsrenter følger kalenderåret. Kort sagt alt
foretages efter kalenderår, hvorfor tiden er løbet fra at fastholde forskudt regnskabsår.
Regnskabet udarbejdes som et samlet regnskab, hvor udvalgene indgår, hvorfor det
ikke er nødvendigt med det sidste punktum om, at der skal udvalgene regnskab skal
fremgå af regnskabet, det kan opfattes som om der skal udarbejdes et selvstændigt
regnskab for hvert udvalg.
Dansk Vestindisk Selskab er en forening, der aflægger et samlet regnskab for Selskabets
samlede aktiviteter.
Kassererens personlige bemærkning er, at det tidsmæssigt også er nemmere at afslutte
et regnskab i januar måned end midt på sommeren i juli måned.
Vedtægtsudvalget.
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