
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i Maritime Network Frederikshavn

den 6. maj kl. 13.00 – 14.00
Online

Kære medlemmer 
I fortsættelse af den ordinære generalforsamling den 23. marts 2021 indkaldes til ekstraordinær generalfor-
samling.

Formålet er alene at behandle punkt. 4 - Indkomne forslag.

På den ordinære generalforsamling var der et forslag til vedtægtstilføjelse fra bestyrelsen. Der blev stemt 
”for” til forslaget på generalforsamlingen den 23. marts 2021, men da 2/3 af MNFs medlemmer skal stemme 
for en vedtægtsændring, og der kun var 28 ud af 62 medlemmer til stede den 23. marts, så indkaldes der til 
ekstraordinær generalforsamling torsdag den 6. maj med følgende:

Dagsorden

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Christina Ørskov v/Orskov Yard
4. Indkomne forslag
 • Forslag til vedtægtstilføjelse. Det drejer sig om pkt. 7:

På den ekstraordinære generalforsamling vil forslaget kunne vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer 
som af de på generalforsamlingen deltagende stemmeberettigede medlemmer.

Tilføjelse til pkt. 7
Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk 
fremmøde, dvs. som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, eller at der som supplement til 
fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmerne kan deltage elektronisk i 
generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede.

Bestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal 
være indrettet på en sådan måde, at lovkrav og vedtægternes krav til afholdelse af generalforsamling 
opfyldes, herunder medlemmernes adgang til at deltage i samt ytre sig og stemme på generalforsamlingen. 
Det anvendte system skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke medlemmer der deltager i 
generalforsamlingen, hvilkenstemmeret de repræsenterer, samt resultatet af afstemningerne.

Nærmere info om afstemningsmetode medsendes mødelink op til generalforsamlingen.

Vær opmærksom på at der kun er én gyldig stemme per medlemsvirksomhed, selvom der kan deltage 
flere personer fra én medlemsvirksomhed. 

Tilmelding via NemTilmeld senest mandag den 3. maj: https://marlog.easysignup.com/119/

https://marlog.easysignup.com/119/

