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(Nuværende)

4. Medlemskab og kontingenter 

4.1. Som aktive medlemmer kan optages alle døve og høre-
hæmmede samt hørende, der er interesseret i sportsligt sam-
vær med døve. Kun medlemmer, der opfylder DDIs bestem-
melser, kan deltage i danmarksmesterskaber og internationale 
stævner.

4.2. Indmeldelse er bindende for en hel sæson (et år) for 
hver idrætsgren. Udmeldelse skal ske skriftligt til et bestyr-
elsesmedlem inden 10. december. 

4.3. Kontingentsatserne fastsættes efter forhandling mellem 
udvalgene/afdelingen og bestyrelsen. Beslutningskompeten-
cen ligger dog hos bestyrelsen alene. Udvalgene/afdelingen 
kan få omstødt bestyrelsens beslutning ved generalforsamlin-
gen under dagsordenens punkt 6, jf. §5.5. Bestyrelsen skal på 
en betryggende måde orientere medlemmerne om ændringer i 
kontingentsatserne. 

4.4. Ved kontingentrestance udover 1 måned er medlemmet 
ikke startberettiget i konkurrencer. Der skrives til vedkom-
mende med en opfordring til at betale inden 14 dage. Er 
beløbet ikke betalt inden fristens udløb, slettes vedkommende 
som medlem. 

4.5. Et medlem, der er slettet på grund af kontingentrestance, 
kan kun optages som medlem igen mod at betale det skyldige 
kontingent. 

4.6. Bestyrelsen kan - efter ansøgning - give udsættelse med 
betaling af kontingentet.

(Forslag)

4. Medlemskab og kontingenter 

4.1. Som aktive medlemmer kan optages alle døve og høre-
hæmmede samt hørende, der er interesseret i sportsligt sam-
vær med døve. Kun medlemmer, der opfylder DDIs bestem-
melser, kan deltage i danmarksmesterskaber og internationale 
stævner. 

4.2. Indmeldelse er bindende for en hel sæson (et år) for hver 
idrætsgren. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til et bestyrelsesmedlem inden 
10. december. 

4.2 Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller på 
foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når 
kontingentet er betalt og er bindende for en hel sæson (et år) 
for hver idrætsgren. 

4.3. Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen eller på 
foreningens hjemmeside inden d. 10. december til udgangen 
af en kontingentperiode. Medlemskabet ophører derefter ved 
udgangen af den indeværende kontingentperiode. 

4.4. Kontingentsatserne fastsættes efter forhandling mellem 
udvalgene/afdelingen og bestyrelsen. Beslutningskompeten-
cen ligger dog hos bestyrelsen alene. Udvalgene/afdelingen 
kan få omstødt bestyrelsens beslutning ved generalforsamlin-
gen under dagsordenens punkt 6, jf. §5.5. Bestyrelsen skal på 
en betryggende måde orientere medlemmerne om ændringer i 
kontingentsatserne. 

4.4. Ved kontingentrestance udover 1 måned er medlemmet 
ikke startberettiget i konkurrencer. Der skrives til vedkom-
mende med en opfordring til at betale inden 14 dage. Er 
beløbet ikke betalt inden fristens udløb, slettes vedkommende 
som medlem. 

4.5 Kontingentet skal være betalt senest på den oplyste for-
faldsdato. Når et medlem ikke har betalt kontingent senest 14 
dage efter forfaldsdagen, fremsendes en rykkerskrivelse med 
et rykkergebyr på 100,- kr. 

Betales denne ikke senest 14 dage efter datoen for 1. rykker-
skrivelse, fremsendes 2. rykkerskrivelse med et rykkergebyr på 
100,- kr oveni. Såfremt denne heller ikke bliver betalt senest 14 
dage efter datoen for 2. rykkerskrivelse vil medlemmet hereft-
er automatisk og uden varsel være at betragte som udmeldt af 
foreningen og vil således være registreret i restancelisten, og 
være afskåret fra eksempelvis at deltage i foreningens gener-
alforsamling, træning, arrangementer eller i øvrigt repræsen-
tere foreningen, DDI og andre klubber under DDI, ved stævner 
eller offentligt. 

4.6. Har et nyt indmeldt medlem ikke benyttet sig af 
medlemskabet og betalt kontingent inden for 14 dage efter 
forfaldsdagen, betragtes medlemmet som udmeldt og bliver 
slettet fra foreningen.

4.7. Et medlem, der er slettet på grund af kontingentrestance, 
kan kun optages som medlem igen mod at betale det skyldige 
kontingent. 

4.8. Bestyrelsen kan - efter ansøgning - give udsættelse med 
betaling af kontingentet.
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(Nuværende)

5. Generalforsamlingen 

5.5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Bestyrelsens og udvalgenes og afdelingens årsberetning 

forelægges til godkendelse

5.6. Adgang til og taleret på generalforsamlingen har alle 
aktive medlemmer, der har betalt kontingent til 31. december 
året før. Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen har alle 
aktive medlemmer, der er fyldt 18 år.

(Forslag)

5. Generalforsamlingen 

5.5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Bestyrelsen og afdelingerne aflægger årsberetning

5.6. Adgang til og Taleret på generalforsamlingen har alle 
aktive medlemmer, der har betalt kontingent i det indeværende 
år. Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen har alle aktive 
medlemmer, der er fyldt 18 år.
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(Nuværende)

13. Gyldighed 

13.2. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlin-
gen den 9. april 2022.

(Forslag)

13. Gyldighed  

13.2. Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlin-
gen den 11. marts 2023.


