Forslag til ændringer af Farum Tennisklubs vedtægter v. 2016

§ 10 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved Annoncering i en lokal avis samt
ved opslag i tennishallen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
Indkomne forslag samt regnskab og budget fra bestyrelsen skal offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Udvalgsformændenes beretninger.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge for bestyrelsen.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget, herunder kontingent og eventuelt medlemsindskud, til godkendelse.
6. Fremlæggelse af budget, herunder kontingentsatser og eventuelt medlemsindskud, til godkendelse.
Kontingentsatserne vil årligt automatisk blive reguleret med ændringen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks siden
året før. Stigningen kan afrundes op til nærmeste beløb deleligt med 5.
7. Valg af bestyrelse
a. Formand (vælges i ulige år)
b. Næstformand (vælges i lige år)
c. Kasser (vælges i lige år)
d. 1 medlem vi selv konstituerer (vælges ulige år)
e. 1 medlem vi selv konstituerer (vælges ulige år)
f. 1 medlem vi selv konstituerer (vælges lige år)
g. 1 suppleanter (vælges hvert år)
8. Valg af revisor
a. Valg af 2 revisorer (vælges hvert år).
b. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges hvert år)
9. Eventuelt.
Begrundelse
Hvis kontingentsatserne forbliver de samme, vil købekraften af disse indtægter formindskes årligt, netop med
størrelsen på Danmarks Statistiks Nettoprisindeks. Nettoprisindekset beskriver nemlig den udvikling i de priser, der
generelt er i samfundet.
Hensigten med en fastholdelse af kontingentsatserne (og hvilket er noget bestyrelsen altid vil tilstræbe), er at give
klubben et uændret indtægtsgrundlag. Og kun den foreslåede automatiske nettoprisindeksregulering, vil sikre dette.
Til information er netteprisindekset siden sidste år steget med 0,7%. Se mere under ’Danmarks Statistik
Nettoprisindeks : https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks’.
Forøgelsen vil give en samlet stigning i kontingentindtægten på ca. kr. 6.500,Ovenstående vil påvirke vores kontingentsatser som følgende:
Kontingent 2017
Kontingent, Senior (25+ år)
1.780 kr.
Kontingent, Ungsenior (f.1997-1991) / (f.1998-1992)
1.400 kr.
Kontingent, Junior (f.1998-2006) / (f.1999-2007)
965 kr.
Kontingent, Junior (f.2007-2009) / (f.2008-2010)
750 kr.
Kontingent, Junior (f.2010-2017) / (f.2011-2018)
535 kr.
Kontingent, Passiv medlem
250 kr.
Kontingent, Vintermedlem (senior)
830 kr.
Kontingent, KUN(!) for HVT-Vintermedlemmer
250 kr.

Reguleret kontingent 2018
1.795 kr.
1.400 kr.
970 kr.
755 kr.
540 kr.
250 kr.
835 kr.
250 kr.

