G E N E R A L F O R S A M L I N G.

ONSDAG DEN. 25 JANUAR 2017. kl. 19.30
I klublokalet på Søndermarks skolen
Hermed indkaldes alle SAS-medlemmer til generalforsamling, hvor følgende
dagsorden er gældende:
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag
a.
Forslag skal være fremsendt til formanden senest 3 dage før
generalforsamlingen.
b.
Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring, se bilag 1
5.

Valg:
A.
B.
C.
D.
E.

3. Bestyrelsesmedleme
1. Bestyrelsesmedlem
2 bestyrelsessuppelanter
2 revisorer
1 revisorsuppelant

( 2 år )
( 1 år )
( 1 år )
( 1 år )
( 1 år )

6. Eventuelt.
På valg er :
1. Tina Foss Nielsen
2. Inger Skjærbæk
3. Ole Hansen
4. Bo Andersen

Modtager genvalg
Modtager genvalg
Modtager ikke genvalg
Udtræder et år før tid.

Efter den ordinære generalforsamlings dagsorden, vil Slagelse Auto Sport foretage
overrækkelse af pokaler.
For at være stemmeberettiget skal kontingent for 2017 være betalt, og man må
ikke på anden måde være i økonomisk restance over for Slagelse Auto Sport.
Husk at medbringe kvittering for kontingentbetaling.
På bestyrelsens vegne
Martin Nielsen

Bilag 1, forslag til ændring af vedtægter:
Skal stemmes om for 2. år i træk.
§ 3MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver kvinde eller mand, som er fyldt 14 år og som kan godkendes af
bestyrelsen.
Aktive medlemmer – registreres hos klubben og DASU.
Passive medlemmer - registreres i klubben.
Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, som modarbejder eller på anden måde skader klubbens
arbejde, men vedkommende har ret til at forelægge sagen til endelig afgørelse, på førstkommende
ordinære generalforsamling.
Æresmedlem, efter 25 års medlemskab udnævnes medlemmer til æresmedlem, og opnår dermed
kontingent frihed.
§ 4 KONTIGENT
Bestyrelsen fastsætter kontingentet, som opkræves helårligt forud for hvert års 1. januar. I
kontingentet er inkluderet levering af DASU ´s medlemsblad til A-medlemmer, P- medlemmer
betaler kontingent, der er nedsat med afgiften til DASU, og får derfor ikke DASU ´s medlemsblad.
Har et medlem ikke efter skriftlig påmindelse om betaling, indfriet det forfaldne beløb (kontingent)
inden udgang af januar måned, anses vedkommende som slettet af medlemslisten. Genoptagelse kan
kun ske ved betaling af det skyldige beløb.
Rettidig udmeldelse af klubben skal ske senest 1. december. Uanset et medlem er slettet af
medlemslisten pga. restance, er det pågældende medlem pligtig at betale det skyldige beløb.
Ændres til
§ 3MEDLEMMER
Som medlem kan optages enhver kvinde eller mand, som er fyldt 14 år og som kan godkendes af
bestyrelsen.
Alle medlemmer – registreres i Slagelse Auto Sport og DASU.
Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, som modarbejder eller på anden måde skader klubbens
arbejde, men vedkommende har ret til at forelægge sagen til endelig afgørelse, på førstkommende
ordinære generalforsamling.
Æresmedlem, efter 25 års medlemskab udnævnes medlemmer til æresmedlem, og opnår dermed
kontingent frihed hos Slagelse Auto Sport. DASU medlemsskab skal betales efter gældende regler.
§ 4 KONTIGENT
Bestyrelsen fastsætter kontingentet, som opkræves helårligt forud for hvert års 1. januar.
Har et medlem ikke efter skriftlig påmindelse om betaling, indfriet det forfaldne beløb (kontingent)
inden udgang af januar måned, anses vedkommende som slettet af medlemslisten. Genoptagelse kan
kun ske ved betaling af det skyldige beløb.
Rettidig udmeldelse af klubben skal ske senest 1. december. Uanset et medlem er slettet af
medlemslisten pga. restance, er det pågældende medlem pligtig at betale det skyldige beløb.

