
Forslag til ændringer af vedtægter - GF 2015

Forslag: Forslag til ændringer er illustreret nedenfor
Begrundelse: Det er nemmere at forstå og forklare, hvis medlemskabet gælder 1 år fra den dag, 
man indbetaler sit kontingent. §2, stk. 2c: Vores system kan slet ikke håndtere måden, det står 
beskrevet på nu, så derfor vil det give mest mening, at ensrette det med de andre medlemskaber. 
Bestyrelsen har rigtig mange opgaver i forvejen, så hvis vi kan skære ned på manuelt arbejde som 
dette, vil det kun gavne klubben.

§ 3. Medlemskab 
Stk. 1. Kvalifikationer: Medlemskab i klubben kan opnås af enhver med interesse for at eje, 
opdrætte eller udstille tamkatte. Nye medlemmer skal udfylde en ansøgning om medlemskab og 
betale det fastsatte kontingent. Klubben vil ikke acceptere medlemmer, som er dømt for 
dyremishandling eller frataget retten til dyrehold, eller medlemmer, som har uafsluttede 
disciplinære sanktioner i andre organisationer. Bestyrelsen kan afvise en ansøgning om 
medlemskab, eller afbryde et eksisterende medlemskab, hvis den finder det begrundet. Det 
bekræftes ved afstemning på næstkommende generalforsamling jvf. stk. 3

Stk. 2. Der er 4 typer af medlemskaber.

Stk. 2a. Hovedmedlemskab: Hovedmedlemskab kan opnås af personer over 18 år. 
Hovedmedlemmer har ret til én stemme per medlem. Der kan højst optages to hovedmedlemmer 
per husstand.
Stk. 2b. Husstandsmedlemskab: Husstandsmedlemskab kan opnås af personer over 18 år. Der 
gives to stemmer per husstandsmedlemskab og husstandsmedlemmer oppebærer i øvrigt samme 
privilegier som hovedmedlemmer.
Stk. 2c. Introduktionsmedlemskab: Introduktionsmedlemskab kan tegnes af klubbens opdrættere 
til killingekøbere, som ikke tidligere har været medlem. Introduktionsmedlemskabet gælder eet 
kalenderår; dog mindst i 6 måneder, så tegning af medlemskab i 2. halvår gælder året ud og for 
efterfølgende kalenderår. Introduktionsmedlemmer har ikke stemmeret.
Stk. 2d. Juniormedlemskab: Juniormedlemskab kan opnås af personer under 18 år med interesse 
for klubbens formål. Juniormedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen, men 
oppebærer i øvrigt samme privilegier som almindelige medlemmer.

Stk. 3. Medlemsansvar: Det påhviler alle medlemmer af Viking Cats at overholde klubbens 
vedtægter og etiske regler. Det er medlemmernes pligt at sørge for at overholde alle indgåede 
aftaler vedrørende katte, hvad end aftalerne er indgået med klubmedlemmer, opdrættere eller 
kælekattekøbere. Et medlemskab kan tages op til revision, hvis et medlem handler i strid med 
klubbens vedtægter, formål eller etiske regler. I disse tilfælde kan bestyrelsen udstede en advarsel 
eller suspendere medlemmet med øjeblikkelig varsel og indstille til eksklusion. Endelig eksklusion 
foretages på en generalforsamling med en simpel flertalsbeslutning. Alle klager over medlemmer 
skal være skriftlige. Anonyme klager behandles ikke.

§ 4. Kontingent, regnskab og revision
Stk. 1. Kontingenter: Kontingentstørrelsen for de fire medlemstyper fastsættes hvert år af 
generalforsamlingen, og kontingentet forudbetales med forfald den 1. januar gælder 1 år fra 
indbetalingsdagen. Ved manglende kontingentindbetaling indstilles medlemskabet efter 1 måned.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Klubbens regnskab følger kalenderåret,
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


