SKRÅNINGEN
Referat af ekstraordinær generalforsamling
d. 15. marts 2017
Der deltog ca. 12 medlemmer i generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af ordstyrer og referent
3. Behandling af nedennævnte forslag til vedtægtsændringer samt
indførelse af et studenterkontingent fremsat af bestyrelsen:
A. Forslag vedr. ændring af kontingentopkrævningsperioden,
som pt. er to gange årligt (hhv. april og oktober). Vi foreslår
en vedtægtsændring, således at kontingentet opkræves en
gang årligt pr. 1. februar (eller snarest herefter), hvilket vil
spare kassereren for to gange årligt at skulle opkræve
kontingent fra medlemmerne.
Nuværende tekst i vedtægterne:
”§ 4 Indmeldelse sker pr. den 1. i måneden. Udmeldelse sker pr. en 1.
april eller 1. oktober med mindst 1 måneds varsel. Trækkes
kontingentet via Aalborg Universitets lønkontor, sker
udmeldelse automatisk ved ansættelsens ophør til foran
nævnte datoer, med mindre anden aftale indgås.
Medlemskab af Skråningen er mindst 3 måneder.”
” § 5 Det økonomiske grundlag for foreningens drift og formål
tilvejebringes gennem medlemmernes betaling af
kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingentet beregnes månedligt og opkræves halvårligt.
Kontingent opkræves april og oktober måned.”
”§ 8 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september eller
oktober måned. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før. En
generalforsamling er lovligt indkaldt, når den er annonceret
ved udsendelse til medlemmerne. Man skal have været
medlem af foreningen i mere end et halvt år, for at kunne
deltage i lodtrækningen af den indkøbte kunst. Nye
medlemmer, der er indmeldt efter 1. april, kan deltage i
lodtrækningen ved at indbetale et ekstra halvårligt
kontingent.”
Forslag til ny tekst i § 4, § 5 og § 8:
”§ 4 Indmeldelse sker pr. den 1. i måneden. Udmeldelse sker pr. 1. februar
med mindst 1 måneds varsel. Medlemskab af Skråningen er
mindst 6 måneder.”
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§ 5 Det økonomiske grundlag for foreningens drift og formål tilvejebringes
gennem medlemmernes betaling af kontingent, som
fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet beregnes
og opkræves årligt. Kontingent opkræves i februar måned
eller snarest herefter.”
”§ 8 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september eller
oktober måned. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før. En
generalforsamling er lovligt indkaldt, når den er annonceret
ved udsendelse til medlemmerne. Man skal have betalt
kontingent i indeværende år for at kunne deltage i
lodtrækningen af den indkøbte kunst.”

B. Forslag om indførelse af et særligt kontingent på kr. 300
årligt for studerende ved Aalborg Universitet således at vi
opererer med to typer af kontingenter: et
studenterkontingent og et ordinært kontingent.
Baggrund: Foreningen har pt. ingen studentermedlemmer
og bestyrelsen ønsker at gøre en særlig indsats for at
tiltrække studerende som medlemmer af kunstforeningen.
Referat:
Ad 1. Dagsordenen blev godkendt
Ad 2. Julie Skibsted Larsen blev valgt som både ordstyrer og referent.
Ad 3. Forslag A vedr. vedtægtsændringer (§4, §5 og §8)blev enstemmigt
vedtaget.
Forslag B vedr. indførelse af studenterkontingent blev enstemmigt
vedtaget.
For referat/
Julie Skibsted Larsen, 15/3-17
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