
Oprindelig ordlyd i vedtægterne (§11): 

Senest den 1. september kontaktes klubbens medlemmer skriftligt med information om betaling af 

kontingent. Informationen udsendes udelukkende som e-mail. Såfremt kontingent ikke indbetales 

rettidigt, udsendes rykkerskrivelse, og medlemmet pålægges et rykkergebyr. Rykkergebyret 

fastsættes af bestyrelsen. 
 

Forslag til ny ordlyd (§11): 

Senest den 15. august kontaktes klubbens medlemmer skriftligt med information om betaling af 

kontingent. Informationen udsendes udelukkende som e-mail. Såfremt kontingent ikke indbetales 

rettidigt, udsendes rykkerskrivelse, og medlemmet kan pålægges et rykkergebyr. Rykkergebyret 

fastsættes af bestyrelsen. Såfremt der ikke senest den 1. oktober er indbetalt fuldt kontingent for en 

bane, har bestyrelsen mulighed for at ekskludere det eller de medlemmer, der ikke har indbetalt 

kontingent såvel som det eller de medlemmer, der har betalt kontingent. I tilfælde af eksklusion 

bliver der ikke tilbagebetalt allerede indbetalt kontingent. 
 

Oprindelig ordlyd i vedtægterne (§22): 

Klubben ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, 

repræsentant for ungdomsspillerne samt 3 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af vakance, hvor en 

suppleant indtræder, har bestyrelsen ret til, indtil næste generalforsamling at foretage de nødvendige 

omplaceringer af poster. Næstformanden er dog pligtig til at fungere som formand i tilfælde af 

dennes udtræden indtil førstkommende generalforsamling. 
 

Forslag til ny ordlyd (§22): 

Klubben ledes af en bestyrelse på indtil 8 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, 

samt 4 bestyrelsesmedlemmer. Det skal tilstræbes, at de til enhver tid siddende udvalg er 

repræsenteret i bestyrelsen. I tilfælde af vakance, hvor en suppleant indtræder, har bestyrelsen ret 

til, indtil næste generalforsamling at foretage de nødvendige omplaceringer af poster. 

Næstformanden er dog pligtig til at fungere som formand i tilfælde af dennes udtræden indtil 

førstkommende generalforsamling. 
  

Oprindelig ordlyd i vedtægterne (§26): 

Revisorerne skal føre kontrol med klubbens regnskab og skal inden generalforsamlingens 

afholdelse gennemgå og påtegne regnskabet. Revisorerne har i øvrigt pligt til mindst èn gang årligt 

kritisk at gennemgå klubbens indtægter og udgifter. 
 

Forslag til ny ordlyd (§26): 

Revisorerne skal føre kontrol med klubbens regnskab og skal inden generalforsamlingens 

afholdelse gennemgå og påtegne det af kassereren underskrevne regnskab. Revisorerne har i øvrigt 

pligt til mindst én gang årligt kritisk at gennemgå klubbens indtægter og udgifter. 
 


