
 

 

 

 

 

De Danske Motivsamlere 

 
Indkaldelse til DDM’s Generalforsamling 2018-2019 

 
Ågerup, 29. januar 2020 

 
Der indkaldes hermed til Generalforsamling lørdag den 22. februar 2020 kl. 10:30 i Herlev (Marielyst, Herlev 
Hovedgade 172) – hvor Generalforsamling afholdes i forbindelse med forår 2019 Motivtræf. 
 
Dagsorden jfr. vedtægternes § 5: 
 

1. Valg af dirigent  
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år  
3. Fremlæggelse af revideret regnskab  
4. Indkomne forslag  
5. Fastlæggelse af næste års kontingent.  
6. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen  
7. Valg af revisor og suppleant  
8. Eventuelt.  

 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være formanden i hænde senest 3 
uger før generalforsamlingen, det vil sige senste den 1. februar 2020 – og formanden skal allerede her på 
forkandt undskylde for den sene udsendelse af dagsordene til generalforsamlingen (send venligst evt. 
forslag pr. mail til dysse24@gmail.com) 
 
 
Jfr. punkt 4 i dagsordenen ”Indkomne forslag” 
 
For nuværende skal følgende indkomne forslag fra bestyrelsen behandles på Generalforsamling: 
 
1. Indkommet forslag fra DDM’s bestyrelse: 
DDM's bestyrelse vil - som også aftalt på generalforsamlingen i 2019, og efter at DDM's fondens midler på 
33.909 kr. nu er overført til DDM's konto -foreslå at DDM Fonden nedlægges, og at disse midler, reserveres 
til formål jfr DDM's vedtægter § 2.1 & 2.2. (se bestyrelsens forslag til ny paragraf 2.1 og 2.2. i vedtægterne).,  
Opløsningen af DDM Fonden’s reguleres af DDM Fonden’s vedtægter, § ”Opløsning” – som lyder: 

Fonden kan kun opløses gennem en beslutning på De Danske Motivsamleres generalforsamling. Til 
vedtagelsen kræves tilslutning fra DDM's bestyrelse og 3/4 flertal blandt de fremmødte. Fondens 
midler vil ved opløsning tilfalde De Danske Motivsamlere. 

 
2. Indkommet forslag fra DDM’s bestyrelse: 
DDM's bestyrelse foreslår at følgende paragraf 2.1 og 2.2 tilføjes til DDM's vedtægter (se vedlagte oplæg til 
nye vedtægter for DDM), således at de DDM Fonds-midler, der netop er overført til DDM, tilstadig kan 
ansøges som støtte til udstillingsvirksomhed: 

DDM’s udstillerstøttefondsmidler 
2.1  De midler som DDM’s årlige generalforsamling beslutter skal hensættes på 
”Udstillerstøttefondsmidler” kontoen har til formål er at styrke udstillingsvirksomheden for foreningens 
medlemmer. Dette gælder såvel støtte til afholdelse af udstillinger, støtte til medlemmers 
udstillingsaktivitet, samt støtte til undervisningsformål med det sigte at forberede kommende 
udstillere. 
2.2  Udlodning foregår efter forudgående ansøgning til DDM's bestyrelse, hvori ansøgeren tydelig 
skal redegøre for formålet med ansøgningen. Kun medlemmer af De Danske Motivsamlere kan 
komme på tale som støttemodtagere. DDM’s bestyrelsen afgør - ved simpelt flertal - suverænt hvilke 
formål og med hvilket beløb der skal tildeles støtte. Afgørelserne er inappellable. DDM’s kasserer 
skal på DDM’s årlige generalforsamling redegøre for de støttemidler, der i løbet af året er blevet 
udloddet. 


