
Forslag til vedtægtsændringer 2019 

Forslag til ny optagelsesbestemmelse 
 

Nuværende §3 Optagelse af nye medlemmer 
Medlemskab kan kun opnås ved indbydelse fra klubben. 
Forslag til optagelse af nyt medlem kan fremsættes af ethvert medlem ( sponsor ) 
over for formanden af medlemsudvalget eller klubsekretæren, som straks derefter 
rundsender til godkendelse hos alle klubbens medlemmer, og indsigelse kan derefter 
fremsiges inden 7 dage til klubbens Præsident. Der skal 1 medlem til at forkaste et 
foreslået medlem. 
Sponsor skal inden 14 dage fra indsigelsesfristens udløb tage henvendelse til 
medlemsemnet. Intet foreslået medlem må indbydes til klubben med optagelse for 
øje, før optagelsen er godkendt af klubben. Det er muligt at være medlem på prøve 
de 2 første gange. Alt vedrørende medlemsoptagelse betragtes som fortroligt. Inden 
anmeldelse til LCI må tiltrædelsesgebyr og klubkontingent være betalt. 
 

Forslag  § 3 Optagelse af nye medlemmer 
Medlemskab kan opnås efter henvendelse til Præsidenten eller Sekretæren af 
klubben. Præsidenten er ansvarlig for tilknytning af en mentor, som skal introducere 
det nye medlem til klubben. 
Det er muligt at være medlem på prøve de 2 første møder. Inden anmeldelse til LCI 
må tiltrædelsesgebyr og klubkontingent være betalt. 
 

 
 
 

Forslag til korrektur og forenkling 
 

Nuværende §4 Optagelse af et medlem fra en anden klub ( transfer ). 
Optagelse af et medlem fra en anden klub, som udtræder af denne klub, sker efter 
bestemmelserne i § 4. Medlemmet er dog berettiget til selv at søge optagelse i 
klubben. Inden optagelsen kan der indhentes en udtalelse fra den tidligere klub 
 

Forslag  § 4 Optagelse af et medlem fra en anden klub (transfer). 
Optagelse af et medlem fra en anden klub, som udtræder af denne klub, sker efter 
bestemmelserne i § 3. Inden optagelsen kan der indhentes en udtalelse fra den 
tidligere klub 
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Nuværende §8 Udelukkelse 
Et medlem kan udelukkes fra klubben når han: 
1. Undlader at betale forfaldent kontingent, 
3. Tilsidesætter sine forpligtelser over for LCI´s formål samt lov og vedtægter. 
 

Forslag  § 8 Udelukkelse 
Et medlem kan udelukkes fra klubben når han: 
1. Undlader at betale forfaldent kontingent, 
2. Tilsidesætter sine forpligtelser over for LCI´s formål samt lov og vedtægter. 
 

 

Nuværende §9.2 Ordinær generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling afholdes ordentligvis den 1. onsdag i april. Såfremt 
denne dag er klubmødefri, afholdes den ordinære generalforsamling den 3. onsdag i 
marts. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Præsidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed. 
3. Kassereren fremlægger en oversigt over såvel klubkassen som 

aktivitetskassen for den forløbne del af klubåret til orientering. Herunder 
fremlægger kassereren bestyrelsens forslag til budget for klubbens drift i det 
kommende klubår til godkendelse. 

4. Bestyrelsen stiller forslag om størrelsen af kontingent, tiltrædelsesafgift, bøder 
samt bestyrelsens økonomiske dispositionsbeløb for det næste klubår. 

5. Valg af Præsident. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer VP, S, K, CM og TT 
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Eventuelt.  

 
Ethvert medlem kan kræve yderligere punkter optaget på dagsordenen ved skriftlig 
meddelelse til Præsidenten inden den 1. marts. Der kan ikke træffes beslutninger på 
generalforsamlingen om anliggender, der ikke er anført i dagsordenen, men andre 
emner kan drøftes i det omfang dirigenten tillader. 
Valgene af Præsident, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker for det 
følgende klubår fra 1. juli til 30. juni. Alle valg skal på begæring af blot eet medlem 
ske skriftligt. 
Bestyrelsesmøder afholdes med regelmæssige mellemrum efter bestyrelsens 
bestemmelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af 
medlemmerne er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, 
hvis intet andet er fastsat i disse vedtægter. Bestyrelsen skal drøfte og udtale sig om 
anliggender, den forelægges til beslutning på et almindeligt klubmøde. 
Bestyrelsen stiller forslag om, hvem der skal være Præsident, Vicepræsident, 
Sekretær, Kasserer, Clubmester og Tailtwister i det følgende klubår, og udsendes 
sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen indstiller 
til godkendelse på medlemsmøder om anvendelse af aktivitetskassens midler. 
Bestyrelsen er dog berettiget til at disponere over et beløb jf. §9.2. Dispositionen skal 
meddeles på førstkommende klubmøde. 
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Forslag  § 9.2 Ordinær generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling afholdes ordentligvis den 1. onsdag i april. Såfremt 
denne dag er klubmødefri, afholdes den ordinære generalforsamling den 3. onsdag i 
marts. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

9. Valg af dirigent. 
10. Præsidenten aflægger beretning om klubbens virksomhed. 
11. Kassereren fremlægger en oversigt over såvel klubkassen som 

aktivitetskassen for den forløbne del af klubåret til orientering. Herunder 
fremlægger kassereren bestyrelsens forslag til budget for klubbens drift i det 
kommende klubår til godkendelse. 

12. Bestyrelsen stiller forslag om størrelsen af kontingent, tiltrædelsesafgift, bøder 
samt bestyrelsens økonomiske dispositionsbeløb for det næste klubår. 

13. Valg af Præsident. 
14. Valg af bestyrelsesmedlemmer VP, S, K, CM og TT 
15. Valg af 2 revisorer. 
16. Eventuelt.  

 
Ethvert medlem kan kræve yderligere punkter optaget på dagsordenen ved skriftlig 
meddelelse til Præsidenten inden den 1. marts. Der kan ikke træffes beslutninger på 
generalforsamlingen om anliggender, der ikke er anført i dagsordenen, men andre 
emner kan drøftes i det omfang dirigenten tillader. 
Valgene af Præsident, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker for det 
følgende klubår fra 1. juli til 30. juni. Alle valg skal på begæring af blot ét medlem ske 
skriftligt. 
Bestyrelsens opgaver og virke fremgår af § 12 
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