
Bilag 3) Forslag til kontingentstigning fra medlem 
 
Jeg tænker, det ville være en god ide at hæve medlemskontingentet en smule, måske med 25 eller 
50 kr. Der har ikke været pillet ved kontingentet i mange år. Samtidig er hele verden ramt af en 
økonomi i krise, og jeg er ret sikker på at foreninger som vores, kommer til at mærke sparekniven 
på et tidspunkt. 
 
Med en lille stigning vil vores kontingent stadig ligge langt under normalen for almindelige 
sportsklubber, og på denne måde vil vi måske kunne sikre en fremtid, også for de hold, som har 
store udgifter til baneleje. 
Dette gør sig bl.a. gældende for varmtvandsgymnastik, som pt. kører på fondsmidler. Der er midler 
til at køre holdet året ud, men det er meget usikkert, om vi kan finde nye fonde at søge til at 
fortsætte holdet i 2024. De fleste fonde støtter kun udvikling af nye tiltag, ikke ren drift.  
 
Jeg tror, det vil være godt med en lille stigning nu, så vi måske kan undgå en meget stor og 
pludselig stigning, som jeg tror vil blive nødvendig på sigt, med de spareplaner der lægges op til i 
alle kommuner og på regeringsplan. 
 
Vh.  
Pia Eg Rahbek 
 

 

Bilag 4) Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen  

Begrundelse:  

På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at se på, om det fremover skal være 

muligt at stille op til bestyrelsen, hvis man ikke er fysisk til stede på generalforsamlingen.   

Efter en drøftelse er bestyrelsen blevet enige om, at lave følgende tilføjelse til vedtægterne:  

Tilføjelse til § 9.1  

Alle betalende medlemmer af foreningen har mulighed for at stille op til bestyrelsen. Som 

udgangspunkt kan man kun stille op ved fysisk fremmøde på Generalforsamlingen. Ønsker man at 

stille op, men bliver forhindret i at fremmøde fysisk pga. sygdom eller anden akut opstået 

situation, kan man stille op til bestyrelsen ved at indsende en skriftlig beskrivelse af sig selv samt 

begrundelse for, hvorfor man ønsker at stille op, eller man kan deltage på generalforsamlingen via 

en online forbindelse. Opstilling uden fysisk fremmøde skal ske efter aftale med foreningens 

koordinator eller nuværende bestyrelsesmedlem. 

 

 

Bilag 5) Forslag fra Kåre Michelsen 

Foreningen bør have et samarbejde med en massør, som I kan henvise til. Massage er en god ting 

når vi dyrker så megen sport som mange af os gør, plus at det er personlig velvære og healende. 


