§4

Nuværende vedtægter 2013
1. Foreningen tilbyder 2 former for medlemskab:
a. Personligt medlemskab
b. Institutionelt medlemskab
2. Som personlige medlemmer kan optages
myndige personer. Som institutionelle
medlemmer kan optages institutioner,
selskaber, foreninger og lignende.
Indmeldelsesbegæringen underskrives af den,
der ønsker sig indmeldt. Ny indmeldte
medlemmer får udleveret et eksemplar af
foreningens vedtægter,
Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en
ajourført fortegnelse over såvel de personlige
som de institutionelle medlemmer,
3. Til personlige medlemmer udstedes et
medlemskort, som angiver medlemmets navn
og medlemsnummer,
4. Såvel institutionelle som personlige medlemmer
betaler et indmeldelsesgebyr samt et årligt
kontingent, fastsat af generalforsamlingen,
5. Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske med
virkning fra kalenderårets udgang for personlige
medlemmer og uden varsel for institutionelle
medlemmer,
6. Medlemmer, som ikke efter påkrav udligner en
evt. restance, samt medlemmer som ikke
bekræfter et om fortsat medlemskab senest 4
uger efter foreningen afsendelse af en
forespørgsel til medlemmets sidst kendte
adresse om hvorvidt medlemskabet ønskes
opretholdt, kan slettes som medlem og skal så
vidt muligt have meddelelse herom,
7. Et medlem, der virker imod foreningens formål,
kan ved beslutning af en enig bestyrelse
udelukkes af foreningen,

Forslag til vedtægtsændringer 2020
1. Foreningen tilbyder personligt medlemskab.
2. Som personlige medlemmer kan optages
myndige personer.
Indmeldelse sker igennem oprettelse af VABdebit-konto, med navn nævnelse, (der kan være
flere medlemmer fra husstanden på samme
VAB debit-konto) samt indsættelse af den på
generalforsamlingen godkendte
medlemskontingent pr person, som samtidig er
minimumsbeløbet til opretholdelse af
medlemskab.
Nye indmeldte medlemmer får oplyst link til et
eksemplar af foreningens vedtægter.
Medlemsfornyelse sker ved vedligehold af VAB
debit-konto med minimumsbeløbet af den på
generalforsamling godkendte
medlemskontingent.
Bestyrelsen skal holde en ajourført
medlemsfortegnelse over medlemmer.
3. Udmeldelse sker ved at lukning af VAB debitkonto, samt medlemmer som ikke vedligeholder
minimumsbeløbet pr. 31. december.
4. Medlemmer, som ikke efter påkrav udligner en
evt. restance, eller et medlem, der virker imod
foreningens formål, kan ved beslutning af en
enig bestyrelse udelukkes af foreningen.

§6
2. Mødeberettige er alle foreningens medlemmer og
deres ledsager. Efter 3 måneders medlemskab har
medlemmer og deres ægtefælle/samlever stemmeret
og er valgbare. Evt bestyrer kan ikke afgive stemme ved
valg til bestyrelsen. De institutionelle nedlemmer kan
hver afgive 1 stemme. Personlige medlemmer kan ikke
udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer
regnes som ikke afgivne stemmer.
3. Den ordinære generalforsamling afholdes inden
udgangen af april måned og foreløbig meddelelse
herom gives 1 måned i forvejen ved opslag i butikken
samt offentlig annoncering.
4. Forslag fra medlemmerne skal indsendes til
formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde
dagsorden og sker senest 10 dage før
generalforsamlingen på den måde, bestyrelsen finder
hensigtsmæssigt. Samtidig med indkaldelsen skal
dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag
foreligge i foreningens butik til udlevering til
medlemmerne.
5.f. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent,

2. Mødeberettige er alle foreningens medlemmer.
Foreningsmedlemmer har stemmeret og er valgbare
ved oprettelse af VAB debit-konto med
minimumsbeløbet senest 3 måneder før afholdelse af
generalforsamling. Evt. bestyrer kan ikke afgive stemme
ved valg til bestyrelsen. Personlige medlemmer kan ikke
udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer
regnes som ikke afgivne stemmer.
3. Den ordinære generalforsamling afholdes inden
udgangen af april måned og foreløbig meddelelse
herom gives 1 måned i forvejen ved opslag i butikken
samt offentlig annoncering via foreningens hjemmeside
mm.
4. Forslag fra medlemmerne skal indsendes til
formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde
dagsorden og sker senest 10 dage før
generalforsamlingen ved opslag i butikken og på
foreningens hjemmeside. Dagsorden og regnskab samt
eventuelle forslag skal være tilgængelig på butikkens
hjemmeside. Ved forespørgsel kan butikken udlevere
det til medlemmerne.
5.f. Fastsættelse af medlemsgebyr,
(Skulle vedtægtsændringer bliver godkendt indstiller
bestyrelsen til et medlemsgebyr på 100kr pr person for
2020).

