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 Kære danske POPS’er 

Desværre må vi erkende at POPS-DK som forening befinder sig i den værste krise i de 36 
år vi har eksisteret. 

På generalforsamlingen på Læsø sidste år, var vi lidt inde på problemet med manglende 
engagement, deltagelse og opbakning. 

Som vi skrev i april i oplægget til dette års generalforsamling, så er vi simpelthen nødt til at 
tage skeen i en noget anden hånd. 

Derfor har vi udsendt 4 forskellige forslag til ændring af klubbens regler. 

Vi kan konstatere, at der i år ikke er ret mange som har tilmeldt sig årets POPS 
arrangement. Det betyder, at der heller ikke er ret mange, som deltager i 
generalforsamlingen. 

Ifølge vedtægterne er generalforsamlingen beslutningsdygtig, uanset antallet af 
fremmødte medlemmer. Det betyder også, at det bliver ganske få medlemmer, der 
kommer til at bestemme POPS-DK’s fremtid. 

Det er jo ikke særlig demokratisk og retfærdigt overfor resten af medlemmerne. 

Vedtægternes §3 stk4 beskriver reglerne for afstemning. Vedtægterne kan ses på POPS 
hjemmeside POPS-DK.DK 

Der kan stemmes personligt eller ved fuldmagt, og hvert tilstedeværende medlem kan kun 
medbringe 1 fuldmagt. 

Hvis man vil have indflydelse på afstemningen, er det derfor af meget stor betydning, at 
man giver sin fuldmagt til en af de medlemmer der, deltager i generalforsamlingen. 

I den anledning vil vi opfordre de medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i den 
kommende generalforsamling, at sende os et brev eller en mail, i hvilken de tilkendegiver 
deres holdning til de fremsendte forslag. 

Vi kan betragte det som en slags brevstemme. Under alle omstændigheder vil vi på denne 
måde have væsentlig flere meningstilkendegivelser, som kan danne grundlag for, at 
udfaldet af afstemningen hviler på så bredt et grundlag som muligt. 

Derfor vil vi opfordre til at skrive din mening, lang eller kort, og sende den til: Lisa Holstein, 
Gershøj Havnevej 12, 4070 Kr. Hyllinge, eller til holstein.sode@dlgmail.dk 

Men gør det nu. 

 

John 

TOP POP-DK 
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