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1 Blokmedlemmer fjernes fra vedtægterne
1.1 Nuværende formulering
Medlemstype

Fuld service

Antal stemmer ved
Generalforsamling
Blokmedlem
Nej
2
Familiemedlem
Ja
1
Senior
Ja
1
Junior
Ja
1 (15 år og ældre)
0 (14 år og yngre)
• Et BLOKMEDLEM er en forening, der ønsker en gruppe af deres medlemmer indmeldt i KS på blokvilkår. KS
skal have navn og fødselsår på alle personer, der indmeldes på blokvilkår. Serviceydelsen omfatter udelukkende
tilmelding til konkurrencer og samlet tilsendelse af klubblad. Kontingentet aftales separat for hvert enkelt
blokmedlem.
• Et FAMILIEMEDLEM er en husstand (alle personer har samme postadresse) bestående af op til to voksne
personer (21 år og ældre) samt børn under 21 år. KS skal have fødselsåret på alle personer i husstanden der er
omfattet af familie medlemskabet. Blade og meddelelser samt breve m.v. fra KS sendes normalt kun i et enkelt
eksemplar til husstanden.
• SE IOR / JU IOR er enkeltpersoner, der ved kalenderårets start er 21 år eller ældre / 20 år eller yngre
• ÆRESMEDLEMMER kan optages ved generalforsamlingsbeslutning efter forslag fra den samlede bestyrelse.
Æresmedlemmer er kontingentfri for livstid og har samme rettigheder som seniorer.
• Bestyrelsen er bemyndiget til at FORHØJE KO TI GE TET med indtil 60KR for familiemedlemmer og
40KR for enkeltmedlemmer fra et nyt regnskabsår. Alle andre ændringer i kontingentet for disse medlemmer skal
godkendes af general forsamlingen. Kontingent for blokmedlemmer fastlægges af bestyrelsen.

1.2 Ændringer
•
•
•

Vi fjerner begrebet blokmedlemmer. Det sker ved at slette de sætninger der er markeret med gråt.
Blokmedlemmer blev indført en gang i 1980’erne og blev brugt et par år fordi vi fik penge for at aflevere KS-blade
til en skiklub for medarbejderne på Phillips (Hollandsk Radio/TV firma).
Vi har ikke siden leveret denne ydelse og har heller ikke nogen ønske om at gøre det i fremtiden.

2 Junior kontingent gælder til 24 år i stedet for nuværende 20 år
2.1 Nuværende formulering
•

•

Et FAMILIEMEDLEM er en husstand (alle personer har samme postadresse) bestående af op til to voksne
personer (21 år og ældre) samt børn under 21 år. KS skal have fødselsåret på alle personer i husstanden der er
omfattet af familie medlemskabet. Blade og meddelelser samt breve m.v. fra KS sendes normalt kun i et enkelt
eksemplar til husstanden.
SE IOR / JU IOR er enkeltpersoner, der ved kalenderårets start er 21 år eller ældre / 20 år eller yngre

2.2 Ændringer
•
•
•

Familiemedlem ny tekst op til to seniorer (25 år eller ældre) samt alle juniorer (24 år eller yngre)
Senior / Junior ny tekst 25 år eller ældre / 24 år eller yngre
I klubbens medlemskreds er man i mange tilfælde ikke normal erhvervsindtægt før man er i midten af
tyverne – man er typisk under uddannelse. Derfor betaler man stadig som junior. Det er klubbens håb at det
vil mindske frafaldet når man går fra junior til senior kontingent.
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