
Til klubbens medlemmer og forældre 
 
Her følger bestyrelsens forslag til generalforsamlingen 19. maj 2021: 
 
Vedtægtsændring: 
 
§4, stk. 1 
 
Nuværende ordlyd: 
 
Til brug for klubbens drift opkræves kontingent. Ændringer i kontingentets størrelse 
kan kun besluttes af generalforsamlingen. 
For aktive medlemmer opkræves kontingentet halvårligt og for passive medlemmer 
årligt. 
Kontingentet er forudbetalt. 
Der ydes en søskenderabat på 50% på den yngste søskendes kontingent. Denne rabat 
er kun gældende for søskende i ungdomsafdelingen. 
 
Ny ordlyd: 
 
Til brug for klubbens drift opkræves kontingent. Ændringer i kontingentets størrelse 
kan kun besluttes af generalforsamlingen. 
For aktive medlemmer opkræves kontingentet halvårligt i månederne februar og 
august og for passive medlemmer årligt i januar måned. 
Kontingentet er forudbetalt. 
Der ydes en søskenderabat på 50% på den yngste søskendes kontingent. Denne rabat 
er kun gældende for søskende i ungdomsafdelingen. 
 
§7, stk. 4 
 
Nuværende ordlyd: 
 
Adgangs- og taleberettigede til generalforsamlingen er alle restancefri medlemmer, 
der er fyldt 16 år. Stemmeberettigede og valgbare er alle restancefrie medlemmer, 
der er fyldt 18 år, samt forældre til et aktivt medlem. En stemme pr. medlemskab. 
 
Ny ordlyd: 
 
Adgangs- og taleberettigede til generalforsamlingen er alle restancefri medlemmer, 
der er fyldt 16 år. Stemmeberettigede og valgbare er alle restancefrie medlemmer, 
der er fyldt 18 år, samt forældre til et aktivt medlem. En stemme pr. medlemskab. 
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt givet til et andet stemmeberettiget 
medlem. Fuldmagten skal angive, hvilket forslag den omfatter, samt hvad 
den stemmeberettigede vil stemme ved hvert enkelt forslag. Et medlem kan 
på generalforsamlingen højst repræsentere 2 medlemmer ved skriftlig 
fuldmagt. Alle fuldmagter skal afleveres til dirigenten inden formandens 
beretning. Fuldmagter, som ikke er entydigt oplysende, dateret og 
underskrevet af det stemmeberettigede medlem, kan annulleres af 
dirigenten. 
 



 
I henhold til vedtægternes §4, stk. 1 
 
 
Kontingentsatser. 
 
 
Kontingentet foreslås uændret som følger: 
 
 
Ungdom:   kr. 1.200 årligt 
UngSenior 18-24 år:  kr. 1.600 årligt 
Herre Senior 25-31 år:  kr. 1.800 årligt 
Dame Senior 25-28 år:  kr. 1.800 årligt 
Gammelsenior herre 32+ år: kr. 1.200 årligt 
Gammelsenior damer 29+år: kr. 1.200 årligt 
Tumlinge (U3+U4+U5): kr. 600 årligt 
Passive:   kr. 100 årligt 
 


