
 

 

  

Bestyrelsen i NEET foreslå ændringer i de nuværende vedtægter. Helt overordnet er ønsket, at 
kontingentbetaling og medlemskab kommer til at hænge bedre sammen, således at 
kontingentopkrævning og betaling kommer til at ske inden generalforsamling, i stedet for i dag, 
hvor det sker omvendt. 
Fremadrettet kræver det således at kontingentet er betalt det pågældende år, for at have 
stemmeret til generalforsamlingen. 

Derudover er der en mindre justering, således at annonceringen af generalforsamlingen, udover 
mail til foreningens medlemmer, ikke kræver bekendtgørelse i dagblade, men på et eller flere 
sociale medier og foreningens hjemmeside. 

Ændringerne foreslås således: 

3.5     
Bestyrelsen kan beslutte med øjeblikkelig virkning at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af 
medlemskabet flydende forpligtelser, som handler til skade for foreningen, eller som i øvrigt modarbejder 
foreningens formål. Medlemmer, der efter opkrævning og trods påbud ikke betaler forfaldent kontingent, 
slettes dog uden videre. fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af 
kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder 
sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens 
foranstaltning. 

5.3     
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved fremsendelse af brev eller e-mail til medlemmerne samt ved 
bekendtgørelse i lokale blade på sociale medier og på foreningens hjemmeside. Indkaldelse skal ske med 
mindst 14 dages varsel. 
 
5.4     
Beslutninger på generalforsamlingen træffes, medmindre andet fremgår af vedtægterne, ved almindeligt 
flertal blandt de fremmødte. Hvert medlem har én stemme, og der kan stemmes ved fuldmagt (dog max. en 
fuldmagt pr. fremmødt). For at opnå stemmeret skal man være indtrådt som medlem af foreningen senest 
den 31.12. i året forud for generalforsamlingens afholdelse. For at opnå stemmeret skal man have betalt 
kontingent for det pågældende år senest på tidspunktet for den ordinære generalforsamling. 
 
6.1     
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 
3. Forelæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse samt kontingentforslag for det næstkommende år 
4. Forelæggelse af budget for indeværende år og forslag til kontingent for det efterfølgende år. 
5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. 
6. Forelæggelse af budget med kontingentforslag for det kommende år. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
9. Valg af statsautoriseret/ registreret revisor. 
10. Eventuelt. 


