Forslag til ændring af §6 og §9 i vedtægterne for PACT
Til beslutning på generalforsamlingen onsdag den 14. marts 2018
Nuværende formulering

Ændringsforslag

§6

Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer
og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet kan gælde for et individuelt medlemskab eller et husstandsmedlemskab, der
dækker en hel familie.

Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Udover kontingentet
kan bestyrelsen opkræve et deltagergebyr for
aktiviteter, eller events, som involverer honorering af en instruktør eller lignende. Deltagergebyret kan dog ikke overstige de direkte omkostninger for aktiviteterne. Indbetalingsterminer
og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet kan gælde for et individuelt medlemskab eller et husstandsmedlemskab, der
dækker samboende ægtefæller/kærester og
hjemmeboende børn.

§9

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste
myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt
hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret
har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde.

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste
myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt
hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret
har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt
fremmøde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4
ugers varsel på foreningens hjemmeside med
angivelse af dagsorden og indkomne forslag.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling skal være indsendt skriftligt
til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag,
fremsendes disse til medlemmerne per e-mail
sammen med dagsorden og det reviderede
regnskab sådan, at dette er medlemmerne i
hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Medlemmer, der ikke har e-mail kan rekvirere
materialet hos Foreningens kasserer eller sekretær. En rettidig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4
ugers varsel på foreningens hjemmeside med
angivelse af dagsorden og indkomne forslag.
Bestyrelsen oplyser i denne forbindelse hvem af
bestyrelsesmedlemmerne der modtager genvalg, og hvem bestyrelsen ønsker at opstille
som formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling skal være indsendt skriftligt
til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Det samme gælder såfremt
man ønsker at opstille til bestyrelsen, idet sådanne forslag skal angive navne og hvilke poster
man ønsker at opstille til. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne per email sammen med dagsorden og det reviderede
regnskab sådan, at dette er medlemmerne i
hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Medlemmer, der ikke har e-mail kan rekvirere

materialet hos Foreningens kasserer eller sekretær. En rettidig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal

