
 
 

 

 

 

 

 

 

Kære medlemmer 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Torsdag d. 12 April 2018 

på Fladbro Kro kl. 18.00 

 

Aftenens program 

Kl. 18.00 Generalforsamling 

KL. 19.30 Middag 

Forret: 

Torskesalat med brændte løg, knuste kartofler og syltede sennepskorn. 

Hovedret 

Farseret unghane med forårs grønt 

Kaffe og te. 

 



 

 

Dagsorden til generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning v/ Mette Sloth 

3. Gennemgang og godkendelse af regnskab v/kasserer Lone Wessman 

4. Forslag til ændringer af vedtægter- følger med denne  indbydelse. 

 

5. Indkomne forslag behandles 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter -næstformand og 

sekretær. 

Jette bøje, Gitte Lindberg og Lise Dahl takker af for denne gang. 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt – herunder evt. nye gode ideer til aktiviteter 

9. Årets Jaycetter kåres. 

10. Afstemning om årets mest populære arrangement. 

HUSK ”Forslag, der ønskes sat på dagsordenen til ordinær generalforsamling 

skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før ordinær generalforsamling”. 

 

Afbud senest den 4.4.2018 til Jette bøje j-boje@post.tele.dk mobil: 29923134 

Afbud på dagen til Mette Sloth 51531802 

Vi håber på stort fremmøde og glæder os til at se jer. 

Mange hilsner fra bestyrelsen 

Gitte, Jette, Lone, Lise og Mette 

  



Ændringsforslag til vedtægter i Randers Jaycetter: 

 

§3:  

Som medlem kan optages kvinder, der er fyldt 20 år. Det er en betingelse for optagelse, at den foreslåede 

er indstillet på at yde en aktiv indsats for foreningen i tråd med dennes formål.  

Forslag til nye medlemmer tilstiles næstformanden, som herefter kontakter medlemskomiteen, som 

inviterer gæsten til et introduktionsmøde og derefter til et ordinært møde.  

Gæsten inviteres til 3 på hinanden følgende ordinære møder som foreningens gæst.  

På 3. mødeaften vil den endelige optagelse finde sted. Dog skal man for at kunne blive optaget have 

deltaget i 3 møder inden for en periode af 6 møder.  

Bestyrelsen beslutter efter samråd med medlemskomiteen, om det foreslåede medlem kan optages i 

foreningen.  

En usædvanlig udvidelse af medlemstallet skal godkendes på en generalforsamling.  

ÆNDRES TIL: 

Som medlem kan optages kvinder, der er fyldt 20 år. Det er en betingelse for optagelse, at den foreslåede 

er indstillet på at yde en aktiv indsats for foreningen i tråd med dennes formål.  

Forslag til nye medlemmer tilstiles medlemskomiteen, som inviterer gæsten til et introduktionsmøde og 

derefter til 3 ordinære møder, som foreningens gæst.  

På 3. mødeaften vil den endelige optagelse finde sted. Dog skal man for at kunne blive optaget have 

deltaget i 3 møder inden for en periode af 6 møder.  

En usædvanlig udvidelse af medlemstallet skal godkendes på en generalforsamling.  

 

§4:  

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 30 dages varsel pr. 1.juli eller pr. 1.januar. 

Medlemmer, der udebliver uden rettidigt afbud fra et medlemsmøde, pålægges at betale deltagergebyr + 

25,00.  

Medlemmer, der uden afbud udebliver fra medlemsmøder i mere end 3 på hinanden følgende møder, samt 

medlemmer, der er i kontingent-restance i mere end 3 måneder, kan af bestyrelsen fratages 

medlemskabet.  

ÆNDRES TIL: 

Udmeldelse kan kun ske skriftligt.  

Medlemmer, der udebliver uden rettidigt afbud fra et medlemsmøde, pålægges at betale deltagergebyr + 

25,00. Ved 2. og efterfølgende rykkere pålægges endnu 25 kr. pr. rykker.  

Medlemmer, der uden afbud udebliver fra medlemsmøder i mere end 3 på hinanden følgende møder, som 

medlemmer, der er i kontingent-restance i mere end 3 måneder, kan af bestyrelsen fratages 

medlemskabet.  



 

 

 

§5: 

Årskontingent på 1000 kr. er fastsat af generalforsamlingen og betales 1 gang årligt inden den 1.februar. 

Der pålægges et gebyr på 50 kr. for for sen indbetaling af kontingent og for hver rykker. Nye medlemmer 

betaler 100 kr. pr. måned indtil 1.februar.   

ÆNDRES TIL: 

Årskontingent på 1000 kr. er fastsat af generalforsamlingen og betales 1 gang årligt inden den 1.februar. 

Der vil få dage før 1.februar blive udsendt en reminder pr. mail til alle omkring betaling af kontingent.  

Ultimo februar vil der blive udsendt rykker med rykkergebyr på 50 kr. til medlemmer, som endnu ikke har 

betalt kontingent. 

Denne procedure vil blive gentaget ultimo marts hvor der pålægges yderligere 50 kr.  

Såfremt der ikke er indbetalt kontingent inden generalforsamlingen, kan man som medlem ikke deltage i 

denne.  

Nye medlemmer betaler 100 kr. pr. måned indtil 1.februar.  

 

§7:  

Punkt g:  

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år. Generalforsamlingen suspenderes, mens 

bestyrelsen konstituerer sig. Bestyrelsesmedlemmet bestrider den samme post i 2 år.  

ÆNDRES TIL: 

Punkt g: 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter for 1 år. Bestyrelsesmedlemmet bestrider den 

samme post i 2 år.  

 

 


