
OZ6HR GENERALFORSAMLING 2021

Under forudsætning at COVID-19 restriktionerne fortsat er ophævet m.h.t. indendørs forsamlinger 
indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 1. juli 2021 kl. 19:30 i afdelingens 
lokaler på Parallelvej 6A i Gedved med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
    Bestyrelsen foreslå, at hele 2021 bliver kontingentfri for medlemmerne.

4) Fastlæggelse af indskud og kontingent.

5) Byggefonden.

6) Indkomne forslag.

A) Bestyrelsen foreslår ændring af klubben vedtægter § 5.1 der p.t. lyder således:
          
          § 5.1
          Der betales ved optagelse i afdelingen et indskud. Det årlige
          kontingent/ungdomskontingent/familiekontingent og pensionistkontingent samt indskuddets
          størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Et medlem kan kun henhøre under én af
          kontingentgrupperne. Kontingentet kan betales helårligt eller halvårligt og er forfalden ved
          periodens begyndelse. Kontingentåret går fra 1. april til 31. marts.
   
          Bestyrelsen foreslår ændring af teksten som følger:

         § 5.1
         Det årlige kontingent/ungdomskontingent/familiekontingent og pensionistkontingent
         størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Et medlem kan kun henhøre under én af
         kontingentgrupperne. Kontingentet kan betales helårligt eller halvårligt og er forfalden ved
         periodens begyndelse. Kontingentåret går fra 1. april til 31. marts.     

        B) OZ1GRL Arne foreslår dagsorden punkt 6 tilføjet således. Deltagerne kan fremsætte ad 
hoc forslag på selve generalforsamlingen. Småting vedtages med simpel flertal og 
vidtgående forslag skal fremsættes til endelig beslutning på en ekstraordinær 
generalforsamling i.h.t. vedtægterne.

        C) OZ1GRL Arne foreslår: EDR Horsens afd. etablerer en nøgleboks til en nøgle med 
adgang til klubbens lokaler. Det kræver måske diverse tilladelser og undersøgelser. Arne 
forestiller sig, at boksen åbnes med nøgle eller kode, alt efter hvilken regelsæt man kan 
bringe i anvendelser. Adgang til lokalerne kan være for udvalgte medlemmer, enten alene 
eller for mindst to sammen. For at få adgang skal man afgive og underskrive en erklæring, 
der beskriver betingelserne for adgang.
Bestyrelsen, dirigent, kan redigere i det foreslående om ønsket.



7) Valg af 3 bestyrelsesposter og 2 bestyrelsessuppleanter – på valg til bestyrelsen er OZ4FD 
Flemming (modtager genvalg) og OZ5VO Lars Ole (modtager ikke genvalg) + 1 fratrådt 
bestyrelsespost. På valg er 2 suppleanter OZ2OE Ole (modtager genvalg) og OZ4VW Arne 
(modtager genvalg).

8) Valg af revisor og revisorsuppleant på valg er OZ5WT Bent som revisor (modtager genvalg) og 
OZ5ZI Finni som revisorsuppleant (modtager genvalgt).

9) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde 
senest den 23. juni 2021. I henhold til vedtægterne skal valgene til bestyrelsesmedlemmer og 
bestyrelsessuppleanter foregå hver for sig.


