Myndeklubbens generalforsamling 03. april -2016
Forslag til ændring af Myndeklubbens vedtægter vedrørende kontingent og medlemskab
Bestyrelsen foreslår, at medlemskabet ændres fra kalenderår til løbende 12 måneder med virkning fra 1.
januar 2016.
Motivation for forslaget:
For alle medlemmer der indmelder sig i klubben efter 1. januar vil det betyde, at man får fuld valuta for
pengene, da medlemskabet rækker 12 måneder frem, og man som nyt medlem dermed får mulighed for at
opleve et helt år som medlem af klubben.
Vedtagelse af forslaget bevirker at halvt kontingent for sidste halvår forsvinder, samt at alle medlemmer
der er indmeldt efter 1. januar 2016 følger vedtægternes nye ordlyd og dermed har løbende 12 måneders
medlemskab. For medlemskab betalt senest den 10. marts 2016 (med opkrævning til 10. januar 2016) er
medlemskabet gældende fra den 1. januar 2016.
----------Ændring til vedtægternes § 5 Stk. 6. samt § 6. Stk. 2 og Stk. 3
Nuværende ordlyd § 5 Stk. 6
Er kontingent ikke indbetalt senest den 10. marts, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved
senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.
Forslag til fremtidig ordlyd § 5 Stk. 6
Er kontingent ikke indbetalt senest den 1. i måneden efter opkrævningens seneste betalingsdato, slettes
vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt
medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.
Nuværende ordlyd § 6 Stk. 2
Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år.
Kontingentet skal være betalt senest den 10. januar for at give stemmeret til den ordinære
generalforsamling.
Forslag til fremtidig ordlyd § 6 Stk. 2
Kontingentet betales forud for et år ad gangen (12 måneder frem) og opkræves i måneden før den
rettidige betalingsdato. Kontingentet skal være betalt rettidigt ifølge opkrævningen for at give
stemmeret til den ordinære generalforsamling.
Nuværende ordlyd § 6 Stk. 3
For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales familiekontingent. Ved indmeldelse i klubben
efter den 1.juli betales halvt kontingent. Dette gælder dog ikke familiemedlemmer.
Forslag til fremtidig ordlyd § 6 Stk. 3
For hvert ekstra familiemedlem med samme bopæl betales familiekontingent. Ved indmeldelse i klubben
gælder medlemskabet fra den 1. i samme måned som indmeldelsen. Familiemedlemmers medlemskab
følger samme periode som det personlige medlemskab i husstanden.
--------

Forslag til ændring af Myndeklubbens vedtægter vedrørende dagsorden på ordinær generalforsamling
Bestyrelsen foreslår, at ordlyden tilrettes i dagsordenens punkt 9.
Motivation for forslaget:
En del af punktet er allerede behandlet under punkt 8. og bør fjernes fra punkt 9. så tingene kun behandles
én gang af generalforsamlingen.
Vedtagelse af forslaget bevirker at generalforsamlingen ikke fremover skal behandle de samme elementer i
både punkt 8. og punkt 9.
----------Ændring til vedtægternes § 12 Punkt. 9
Nuværende ordlyd § 12 Punkt. 9
Valg af revisorer og revisorsuppleanter samt evt. valg af medlem(mer) og suppleant(er) til bestyrelsen
Forslag til fremtidig ordlyd § 12 Punkt. 9
Valg af revisorer og revisorsuppleanter
---

