Bilag 1
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der agtes fremsat på den ordinære
generalforsamling den 20.8.2020, jf. dagsordenens pkt. punkt 6 a)

Forslag 1.
I bestræbelserne på at fastholde medlemskaber og søge yderligere rekruttering har bestyrelsen på
forsøgsbasis i sæsonen 2019 og ligeledes gældende for sæsonen 2020 indført nye former for Flex
medlemskaber. De nærmere betingelser fremgår af bilag 2 (medlemskab - priser, hentet fra
hjemmesiden)
Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens godkendelse af de nye former for medlemskab, og
at de indføres i vedtægternes § 3 stk. 1, der herefter vil have følgende ordlyd:
”§ 3
Kontingent, indskud m.m.
Stk. 1
Kontingenter fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
Klubben har følgende overordnede medlemskategorier:
Aktive juniorer (til og med det kalenderår, man fylder 18 år)
Aktive ynglinge (til og med det kalenderår, man fylder 25 år)
Aktive seniorer (til og med det kalenderår, man fylder 80 år)
Aktive veteraner (fra og med det kalenderår man fylder 81 år) – dog betales Seniorkontingent
det første år ved indmeldelse.
Flex medlem: 19 - 36 år, max. hcp. 36
Flex medlem: 40 - 50 år, max. hcp. 36
Flex medlem: Ugedag 72 år plus m/indskud
Flex medlem: Ugedag 72 år plus u/indskud
Passive medlemmer (jf. § 3 stk. 8)
Prøvemedlemmer (ikke aktive i vedtægtsmæssig forstand)
Æresmedlemmer (aktive)
Bestyrelsen kan efter behov tilbyde og effektuere nye regler for medlemskaber mod
efterfølgende godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling.”

Forslag 2.
I forlængelse af sidste års generalforsamling, hvoraf fremgik at medlemmerne ønskede en anden
formulering af bestyrelsens kompetence foreslås § 7 stk. 1 ændret som følger:
”§7 stk. 1
Det er bestyrelsens opgave at drive klubben under hensyntagen til helheden på såvel kort som
langt sigt. Bestyrelsen forestår klubbens ledelse og træffer med bindende virkning beslutning i
klubbens anliggender. Uanset § 11 stk. 1-3, der stiller krav om kvalificeret majoritet til
gennemførelse af vedtægtsændringer, kan generalforsamlingen med 2/3 flertal blandt de på en
generalforsamling fremmødte stemmeberettigede medlemmer træffe beslutning om konkrete tiltag
eller ændringer, der ellers henhører under bestyrelsens ansvar for den daglige drift, samt pålægge
bestyrelsen at gennemføre den således vedtagne beslutning. Det er dog en betingelse, at forslaget
til beslutningen fremgår af dagsordenen for generalforsamlingen.”

Forslag 3
Bestyrelsen finder det uhensigtsmæssigt, at der er begrænsning for, hvor længe et
bestyrelsesmedlem kan deltage i bestyrelsesarbejdet og foreslår derfor begrænsningerne i §7 stk.
2 fjernet. Derfor foreslås ny formulering
”§7 stk. 2
Bestyrelsen består af 6 til 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.”

