
Myndeklubben afholder generalforsamling 
lørdag  
d. 21. marts 2009 kl. 12.30 
Håndværkerforeningen, Allegade 16, 8700 Horsens 
 
 
 
Uddrag fra Myndeklubbens vedtægter: 
§ 7. Stemmeret 
Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender er 
æresmedlemmer, personlige medlemmer og familiemedlemmer, der 
ikke er i kontingentrestance. Familiemedlemmer har 1 gyldig stemme 
ud over det personlige medlems stemme, såfremt det personlige 
medlemskab og tilhørende familiemedlemskab er betalt samtidigt og 
rettidigt. For at opnå stemmeret på klubbens generalforsamling, 
kræves minimum 6 måneders medlemskab umiddelbart forud for 
generalforsamlingens afholdelse og kontingent skal være registreret 
som indbetalt på Myndeklubbens konto senest den 10. januar. 
Sendes indbetaling pr. brev, skal brev og indbetaling være modtaget 
af kassereren senest den 10. januar. Falder den 10. januar på en 
lørdag, søndag eller helligdag anses den første efterfølgende hverdag 
som betalingsforfald.... . 
 
§ 9. Bestyrelsen 
Klubbens ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der alle 
skal være medlem af DKK. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
vælges for 2 år ad gangen i et turnusvalg 3-2. I ulige år vælges 3 
medlemmer og i lige år vælges 2 medlemmer. Turnus bekendtgøres 
ved første valg, der finder sted ved generalforsamlingen i 2006. 
Genvalg kan finde sted. Der opstilles mindst 5 valgbare medlemmer 
i ulige år og 4 i lige år, og de 5, der får flest stemmer indtræder i 
bestyrelsen, og de 2 der herefter har flest stemmer indtræder som 
bestyrelsessuppleanter. ...Der skal mindst være 3 af Myndeklubbens 
racer repræsenteret i bestyrelsen. .... . 
 
§ 10. Bestyrelsesvalg 
... .. Stemmesedler med samtlige kandidaters navne udsendes 
sammen med revideret regnskab og endelig dagsorden til 
medlemmerne senest 7 hverdage forud for generalforsamlingens 
afholdelse, dog således at alle stemmeberettigede 
medlemmer bør have modtaget materialet senest 5 hverdage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
Valget finder sted på generalforsamlingen ved afgivelse af skriftlig 
stemme, og kun stemmer afgivet på den af 
bestyrelsen udsendte stemmeseddel er gyldige. 
Stemmeseddel afgives på generalforsamlingen i lukket kuvert eller 
fremsendes til det på stemmesedlen anførte bestyrelsesmedlem, 
således at den er dette medlem i hænde senest 2 dage forud for 
generalforsamlingens afholdelse. 
Kuverten skal bære tydelig angivelse af det stemmegivende medlems 
navn. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Ifølge de nye vedtægter så skal 
ulige antal være på valg i ulige år og 
lige antal i lige år. 
 
Og bestyrelsen skal have 5 
medlemmer. 
 
Der skal i dette år vælges 3 personer 
i 
en toårig periode og to suppleanter 
(§ 9) 
 
På valg i 2009: 
Lotte Jørgensen (villig til genvalg), 
Marianne Nielsen (villig til genvalg) 
og Kirsten Kristensen. (villig til genvalg) 
 
På valg i 2010: 
Allan Dambo Nielsen og Mette Kleist. 
 
Også på valg er 2 bestyrelsessuppleanter 
samt 2 revisorer. 
 
Forslag, der ønskes behandlet, herunder 
forslag til bestyrelseskandidater og 
suppleanter, må skriftligt fremsendes til 
sekretæren, således at forslaget er 
sekretæren i hænde seneste 5 uger 
før 
generalforsamlingens afholdelse, 
dvs. den 14. februar 2008. 
 
Vær med til at præge din klub og møde 
op til Generalforsamlingen, som kan 
være hyggelig og givende. 
 
En let anretning samt kaffe tilbydes alle. 

 


