Forhold vedrørende Dagsordenens punkt 5. - Fleksmedlemskaber
Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at det ikke er nok, at bestyrelsen ønsker at forlænge
prøveperioden for Fleksmedlemskaber.
Formalia kræver, at bestyrelsen overholder forpligtelsen om at stille forslag om enten at ophæve
prøveperioden eller at etablere Fleksmedlemmer som medlemstype.
Tekst fra referatet fra generalforsamlingen 2017:
Bestyrelsen ønsker at få mulighed for at klubben i 2017 kan tilbyde 3 nye medlemstyper.
Bestyrelsen ønsker, at 2017 kan være et prøveår, hvor mulighederne og begrænsningerne for nye
medlemskaber undersøges. Bestyrelsen forpligter sig til at dokumentere udviklingen gennem 2017
på generalforsamlingen 2018 - hvor der vil blive fremsat forslag om enten en vedtægtsændring med nye medlemstyper - eller en ophævelse af prøveåret.
Heraf fremstår det klart, at bestyrelsen skal fremsætte et præcist forslag.
Der er ikke sendt noget konkret forslag om vedtægtsændring eller prøveperiode ud, i det tidligere
fremsendte materiale.
Bestyrelsen ønsker nu med et forslag til generalforsamlingen at ophæve prøveåret.
Bestyrelsen kommer under oplægget til dette punkt redegøre for udviklingen i
Fleksmedlemskaberne gennem 2017.
Forslag til generalforsamlingen:
Vedtægtsændring om, at sætningerne (paenteser) med midlertidige forhold for medlemskategorien
”Fleksmedlemmer” fjernes fra vedtægterne i § 2 og 3.
Dermed har bestyrelsen opfyldt forpligtelsen fra 2017.
Såfremt dette vedtages kan Generalforsamlingen derefter tage stilling til et nyt forslag fra
bestyrelsen:
Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer i § 2 og 3.
I § 2 tilføjes teksten i afsnit 3, linje 2:
”Fleksmedlemmer har begrænsede rettigheder i forhold til spil på banen, men har stemmeret på
generalforsamlingen.”
I § 2 indsættes et nyt afsnit:
” - Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte og tilbyde medlemskategorier, der til enhver tid skal
overholde DGU og DIF's regler.
Alle fastsatte medlemskategorier skal offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Alle medlemstyper er gældende i påbegyndt år til et årsskifte

I § 3 ændres teksten under - 7. Fleksmedlemmer:
Der indføres en venteliste og karenstid, fastsat til 3 år, for Fuldtidsmedlemmer, der ønsker at
overgå til Fleksmedlemskab.
Rammerne offentliggøres på klubbens hjemmeside.

