
Forslag 1 og 2 stilles sammen 

Forslag 1: Medlemsdefinition og struktur: §4.  

Stk.1. Som medlem i UNF Aalborg betragtes alle personer, der har erhvervet et gyldigt medlemsbevis, og 
som enten har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent for individuelle medlemmer, eller 
hører under en organisation, der har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent for 
organisationer. Derudover betragtes frivillige, jf. stk. 2, også som medlemmer.  

Ændres til:  
Stk. 1. Som medlem i UNF Aalborg betragtes alle personer, som har betalt det af generalforsamlingen 
fastsatte kontingent og derved fået et gyldigt medlemsbevis. Derudover betragtes frivillige, jf. stk. 2, også 
som medlemmer. 

Motivation:  
Dette vil reducere den mængde af arbejde for os som frivillige efter et foredrag da vi kun skal indskrive de 
individuelle medlemmer. Ulempen er at vi ikke kan få lige så meget i kommunal støtte da vi har færre 
medlemmer, men vi kan fortsat søge for vores betalende medlemmer. 

Forslag 2 : Adgang til arrangementer: §5.  

Stk.1. Som medlem i UNF Aalborg har man adgang til alle foredrag, studieture og workshops i foreningen. 

Ændres til: 
Stk.1. Som medlem i UNF Aalborg eller som medlem af en medlemsinstitution i UNF Aalborg har man 
adgang til alle foredrag, studieture og workshops i foreningen. 

Motivation:  
Denne vedtægt skal bruges sådan at vores nuværende institutions medlemmer fortsat kan komme til vores 
foredrag 

Stilles for sig selv 

Forslag 3: Medlemsdefinition og struktur: §4.  

Stk.4. Et medlemsår defineres som halvsæsonen for erhvervelse af medlemskabet og den derpå følgende 
halvsæson. Første halvsæson strækker sig fra sæsonstart til kalenderårets afslutning (til og med 31/12) og 
anden halvsæson fra kalenderårets begyndelse (fra og med 01/01) til sæsonens afslutning. 

Ændres til: 
Stk.4. Et medlemsår defineres som halvsæsonen for erhvervelse af medlemskabet og den derpå følgende 
halvsæson. Første halvsæson strækker sig fra 1/9 til 31/12 anden halvsæson strækker sig fra 1/1 til 31/8. 

Motivation:  
Det gør vores sæson meget mere tydeligt da det pt er noget uklart.  


