Vedtægts forslag
Paragraf og stk. ordlyd med
forslag i rødt

Motivation

Resultat af
Generalforsamlingen

Tilføjelse for at få ensartethed i
kaldenavn i tekst og daglig tale.

Vedtaget

Præcisering af farvevalg i
Bomærket

Vedtaget

Præcisering af formålet i relation
til resten af befolkningen, samt
rettelser i tekst for bedre
forståelse.

Vedtaget

Præcisering af Unionens
medlemmers kaldenavn i
vedtægterne ”Medlemsklubber”

Vedtaget

§ 1. Navn og formål
1. Unionens navn er Dansk
Model Jernbane Union
(forkortet DMJU) herefter
kaldet Unionen.
2. Unionens bomærke

er:
(Ringe
n omkring bomærket i rødt,
og vinger udfyldt med gult)
3. Unionen har til formål at
fremme samarbejdet mellem
alle danske og udenlandske
model- jernbaneklubber og –
organisationer. Dette formål
søges fremmet ved blandt
andet at repræsentere
danske
modeljernbaneklubber i
MOROP samt at arrangere
fælles arrangementer såsom
udstillinger og konkurrencer
og andre aktiviteter, samt at
formidle hobbyen via en
hjemmeside
(www.dmju.dk).
Det er ligeledes Unionens
opgave at fremme
interessen for og kendskabet
til modeljernbane som hobby
i Danmark.
4. Unionens hjemsted er
kassererens
bopælskommune
§ 2. Medlemmer
1. Som medlemmer af Unionen
kan optages danske
modeljernbaneklubber,
herefter kaldet
”medlemsklubber”.
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2. For medlemsklubber
optaget efter den ddmmyy
gælder endvidere at de skal
have mindst 3
bestyrelsesmedlemmer og
være etableret med
vedtægter og CVR. nummer

Stk. 2 er et nyt stykke: Unionen
har gennem længere tid
diskuteret hvad en klub er og
hvad en ny medlemsklub i
fremtiden skal opfylde, for at få
et medlemskab af unionen. Dette
stykke er Unionens definition på
en klub der ønsker medlemskab.

Jan Ole. Oplæser fra MJK
nordbanen forslag til vedtægter
– Bilag 5, Alternativ formulering
foreslås.
Villy Nielsen, Sønderborg MJK.
Kan se et problem for nogen
klubber der ”mødes hjemme og
hvor der ikke er 3
bestyrelsesmedlemmer”
Søren Jacob Lauritsen,
Bahnfan.net. Det er vanskeligt
for klubber der ikke kører dansk
at være en del af DMJU da der
ikke er tilknytning til Dansk og
man derfor ikke er berettiget til
tilskud fra kommunen.
Frank Taarup, bestyrelsen. Vi
kan sagtens frafalde CVR kravet
da det ikke ser ud til at blive et
krav. Mht. antal medlemmer vil
det være problematisk med
klubber der kun har et medlem
grundet diverse økonomiske
regler.
Benny Herold, Hedegårdens
privatbane. Det er ikke DMJUs
opgave at registrere CVR.
Leif Jensen, Farum mjbk.
Fortsætter. Det er godt at vi har
fået aget hul på ideen om et
minimumskrav og vi kan
eventuelt finde en bedre
formulering.
Hans-Otto Wrang-Andersen,
Sønderjysk Modul Køre
Selskab. Det er ikke vigtigt med
offentlige vedtægter.
Jan Ole – hvornår er man en
”klub” er problemet som vi skal
have styr på.
Jørgen Hørlyck, Kasseren.
Problemet opstår med
betalinger fra DMJU hvis der
udbetales til én person skal der
trækkes skat af indkomst på
udbetalinger, Det skal der ikke
på en klub.
Jan Bæk Esbjerg mjbk. Vi kan
ikke formulere om på det
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stillede.
Bestyrelsen: Det er ikke korrekt
at vi ikke kan ændre forslaget
det er jo et forslag så det kan vi
godt ændre på.
Søren Jacob Lauritsen,
Bahnfan.net. Kan man afskrive
sig diverse godtgørelser m.m.
og på den måde slippe for
skatte problemer.
Jørgen Hørlyck, Kasseren. Det
er ikke kørsel men fx et vederlag
for at have arbejdet et antal
timer for DMJU der giver
problemer.
Gert Frikke, Bestyrelsen. Det er
kun fremtidige klubber der
bliver ”ramt” den nye
formulering.
Martin høj dal, 3 modul. Kunne
man formulere det til ”klub” i
stedet for 3 medlemmer.
Leif Jensen, Farum mjbk. Vi har
kikket på forskellige andre
tilsvarende organisationer men
der er ikke nogen klare
retningslinjer. Kun i
folkeoplysningsloven står der
nævnt noget med 5
medlemmer. Det vil derfor være
gældende for nogle klubber.
Hans-Otto Wrang-Andersen,
Sønderjysk Modul køre
Selskab. Det er kun hvis man
skal ind under folkeoplysning
m.m.
Det skal ikke være
folkeoplysningsloven der er
bestemmende.
Jan-Ole. DMJU skal/kan ikke
godkende de forskellige
foreningers vedtægter.
Formulering ændres til ”For
medlemsklubber optaget efter
25.04.15, gælder at de skal have
mindst 3 medlemmer og
fremsende vedtægter til DMJU
ved indmeldelse.” Denne
formulering blev Vedtaget
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3. Bestyrelsen behandler
anmodning om optagelse
ved udfyldelse af Unionens
Ansøgningsblanket, der skal
være bilagt relevante
oplysninger om klubben,
som anført på
Ansøgningsblanketten.
Bestyrelsens afgørelse
meddeles såvel den
anmodende klub som
unionens medlemsklubber.
Afgørelsen kan indankes for
den følgende
generalforsamling, af såvel
den pågældende klub, som
af Unionens
medlemsklubber.
4. Klubmeddelelser / klubblade
fra de tilsluttede klubber skal
tilsendes unionen
elektronisk, til brug for
Unionens arbejde.

Præcisering af brugen af
Ansøgningsblanket.

Vedtaget

komma
af

Unionen har brug for information
fra klubberne for at kunne yde
den bedste service, men i
elektronisk form for ikke at drukne
i papir.

Vedtaget

5. Medlemskab kan opsiges
skriftligt til Unionens formand
med en frist på 3 måneder til
ophør ved årets udgang.
6. Bestyrelsen kan ekskludere
en medlemsklub, såfremt
denne har gjort sig skyldig i
adfærd eller handlinger, der
anses at være til skade for
Unionens omdømme eller
strider mod Unionens formål.
Endvidere kan en
medlemsklub ekskluderes
ved mere end 6 måneders
kontingentrestance.
7. Bestyrelsen kan udelukke en
enkeltperson fra Unionens
arrangementer, i en periode
på op til 2 år, såfremt denne
har gjort sig skyldig i adfærd
eller handlinger, der anses
at være til skade for
Unionens omdømme eller
strider mod Unionens formål.
Personen har krav på en
høring med Bestyrelsen
forud for en afgørelse.

Redaktionel ændring af et U.
Da der i de gamle vedtægter har
manglet sanktionsmidler er der
indført en eksklusionsregel for
kontingentrestance.

Jan-Ole. Bemærk at der står
”KAN” og ikke skal.
Vedtaget

Nyt stykke; Da der i de gamle
vedtægter har manglet
sanktionsmidler er der indført en
regel om udelukkelse af
enkeltpersoner fra Unionens
arrangementer og hvilken
udelukkelse der maksimalt kan
tildeles, samt beskrevet
ankemulighed.

Jan-Ole. Nævner et konkret
eksempel fra i sommers hvor en
person udgav sig for at være
formanden.
Jørgen Hørlych, Kasseren.
Hvad vil klubben gøre ved det
kontingent der er til DMJU? –
Svar det er klubbens problem.
Vedtaget
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8. Eksklusionen skal
forelægges den
førstkommende ordinære
generalforsamling til
godkendelse. Den
ekskluderede part har ret til
at deltage i denne
Generalforsamling og
fremlægge sine synspunkter.
9. Generalforsamlingen kan
efter indstilling fra
bestyrelsen udnævne
enkeltpersoner til
æresmedlemmer af Unionen

Gl. stykke 5 er delt op i stk. 6 og
stk. 8, samt der er tilføjet ret til at
den ekskluderede part kan blive
hørt før en afgørelse træffes.

Vedtaget

Redaktionel ændring af et U.

Vedtaget

Henvisning.
Præcision af udsendelsesform og
forum.

Kasper Sonnum, MBK H0
Albertslund. Kan vi få to mail
adresser på databasen så man
ikke så let falder af kontakten?
Jan bæk, Esbjerg mjbk. Har
snakket om at e-mail ikke skal
være offentlig på hjemmesiden.
Jan-Ole. Det er nu klubbernes
ansvar at vedligeholde listen.
Willy Nielsen, Sønderborg
Modeljernbaneklub. Ønsker at
holde e-mail adresser
hemmelige på siden.
Henning Lander, Bestyrelsen.
Det er muligt at skrive to mail
adresser adskilt af et ”;”
Jan bæk, Esbjerg mjbk.
Diskussionen handler både om
problemer med søgerobotter og
de personer der ikke ønsker at
få offentliggjort deres e-mail.
Der er en del diskussion om
hvordan man ellers skal få
kontakt til klubber hvis man er
muligt nyt medlem m.m. Og at
der er forskellige tekniske
løsninger der kan løse opgaven.
Vi stopper derfor og beder
bestyrelsen om at forhøje

§ 3. Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er
Unionens højeste
myndighed.
2. Generalforsamlingen skal
indkaldes med mindst 6
ugers varsel. Indkaldelsen
skal foruden oplysning om
tid og sted også indeholde
en dagsorden, jf. § 3 stk. 8.
Indkaldelsen skal udsendes
til hver enkelt medlemsklub,
som e-mail til den af
medlemsklubben senest
opgivne e-mailadresse eller
som brev, samt
offentliggøres på Unionens
hjemmeside.
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sikkerheden omkring e-mail.
Vedtaget.
3. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig med
hensyn til sager, der er
opført på dagsordenen ved
dennes offentliggørelse.
4. Beslutninger tages, hvor ikke
andet er anført, ved simpelt
stemmeflertal. Afstemning
sker ved håndsoprækning,
med mindre der ønskes
skriftlig afstemning. Skriftlig
afstemning skal altid ske ved
personvalg.
5. Referat fra Unionens
generalforsamling udsendes
til medlemsklubber og
lægges på hjemmesiden
senest 1 måned efter
generalforsamlingens
afholdelse.
6. Ordinær generalforsamling
skal afholdes årligt i
perioden fra 1. april til 30.
november skiftevis øst og
vest for Storebælt.
7. De reviderede regnskaber
skal udsendes så de
foreligger hos medlemmerne
senest 14 dage før
generalforsamlingen.
8. Ordinær generalforsamlings
dagsorden skal indeholde
følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af:
i. Referent.
ii. 2
Stemmetæll
ere.
c. Formandens
beretning.
d. Kassereren
fremlægger det
kontrollerede
regnskab for det
sidste regnskabsår
til godkendelse.
e. Kassereren

Rettelse til stemmeflertal

Vedtaget.

Rettelse af enkelt ord og
indføjelse af Unionens samt sat
generalforsamling i ental

Vedtaget.

Rettelse af tekst: fra 1. april.

Vedtaget.

Stort S i Storebælt
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fremlægger forslag
til budget samt
fastsættelse af
kontingent.
f. Indkomne forslag.
g. Valg af bestyrelse:
i. Formand,
vælges for 3
år, i årene
2010, 2013,
2016 osv.
ii. 2
Bestyrelses
medlemmer
, vælges for
3 år, i årene
2011, 2014,
2017 osv.
iii. 2
Bestyrelses
medlemmer
, vælges for
3 år, i årene
2012, 2015,
2018 osv.
iv. 1
Bestyrelses
suppleant.
(vælges for
1 år)
h. Valg af en
Bilagskontrollant og
en
Bilagskontrollantsup
pleant.(vælges for 1
år)
i. Eventuelt.

Ændring af navn til
Bilagskontrollant, noget der er
blevet diskuteret på de sidste 2
GF.

Dirigenten. Har anbefalet
bestyrelsen om at gå tilbage til
tal nummerering i stedet for
bogstaver.
Vedtaget.
Jens Erik Nielsen, Dansk TT.
Der findes ingen retningslinjer
for hvad en billagskontrollant
skal lave men der skal stå en
specifik tekst på det
kontrollerede regnskab.
Jan-Ole. Det er fordi man skal
have en revisor uddannelse for
at kalde sig revisor
Bent Jensen, Gersagerparken.
Det er en uorden med
billagskontrollant.
Vi vedtager at tilføje følgende
tekst eller tilsvarende til
fremtidige regnskaber: ”Jeg har
stikprøvevis gennemgået
regnskabets bilag og har herved
påset at indtægter og
omkostninger vedrører
foreningen og er korrekt vist i
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regnskabet. Jeg har kontrolleret
at likvide beholdninger er til
stede på statusdagen.”
9. Ordinær generalforsamling
er under punktet “Indkomne
forslag” beslutningsdygtig
med hensyn til sager, når
disse er modtaget af
formanden i skriftlig form
senest 4 uger før
generalforsamlingen.
Forslagene skal udsendes til
medlemsklubberne til
modtagelse senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Herfra undtaget forslag til
vedtægtsændringer jf. § 8.
10. Ekstraordinær
generalforsamling skal
indkaldes til afholdelse inden
9 uger efter modtagelsen af
anmodning, når mindst 25 %
af de stemmeberettigede
medlemsklubber forlanger
det, og indsender motiveret
skriftligt forslag herom med
angivelse af dagsorden til
bestyrelsen. Indkaldelsen
skal udsendes til hver enkelt
medlemsklub, som e-mail til
den af medlemmet senest
opgivne e-mailadresse eller
som brev senest 14 dage
før. Indkaldelsen skal
foruden oplysning om tid og
sted også indeholde en
dagsorden.
11. Ekstraordinær
generalforsamling kan
endvidere indkaldes, når et
flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt, efter samme
retningslinjer som i stk. 10.

Præcision af paragraf.

Vedtaget

Præcision af udsendelsesform og
tidsfrist.

Præcisering af tidsfrist for
indkaldelse:

Vedtaget

Stykke 9 og 10 indeholder samme
retningslinjer som gældende for
en ordinær generalforsamling.

Præcision af udsendelsesform og
tidsfrist.

Vedtaget

Præcision af medlemmer og
restanceforhold.

Vedtaget

§ 4. Stemmeret og valgbarhed
1. Enhver medlemsklub der
ikke er i restance til Unionen
jf.§7 stk. 3, har stemmeret
på generalforsamlingen i
forhold til antallet af
medlemmer i klubben, som
denne betaler kontingent til
Unionen for i
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generalforsamlingsåret. Hver
medlemsklub har 1 stemme
for hver påbegyndt 5
medlemmer; dog kan en
medlemsklub højst have 10
stemmer:
Klub
medl
emm
er:

15

610

11
15

16
20

21
25

Stem
mer:

1

2

3

4

5

Klub
medl
emm
er:

26
30

31
35

36
40

41
45

45
-

Stem
mer:

6

7

8

9

10

Indføjet hver medlemsklub jf. ny
kontekst

2. En medlemsklub kan
skriftligt meddele en anden
stemmeberettiget
medlemsklub fuldmagt til at
repræsentere sig på
generalforsamlingen. En
medlemsklub kan foruden
sig selv kun repræsentere
en anden medlemsklub.

Rettelser jf. ny kontekst

3. Valgbare til Unionens
bestyrelse er alene myndige
personer, der er medlem af
en medlemsklub tilsluttet
Unionen, og kun dersom der
ikke er restance til Unionen.
Hver medlemsklub af
Unionen kan ikke være
repræsenteret i Unionens
bestyrelse med mere end 1
person, og denne kan ikke
vælges til flere
bestyrelsesposter af gangen.

Præcision af valgbarhed.

4. Generalforsamlingens
dirigent og Unionens
bilagskontrollant og
bilagskontrollantsuppleant
kan uanset bestemmelserne
i § 4 stk. 3 vælges udenfor
medlemskredsen.
§ 5. Bestyrelse
1. Unionens daglige ledelse
varetages af den af
generalforsamlingen valgte
bestyrelse bestående af 1

Vedtaget

Det er et ønske at Unionens
bestyrelse repræsenterer så
mange medlemsklubber som
muligt og derfor vil vi gerne have
indført en begrænsning i antal
bestyrelsesposter pr.
medlemsklub.

Jan-Ole. Det er for at undgå
magt problemer
Jan bæk, Esbjerg mjbk. Er
revisor også bestyrelsen? Svar
nej.
Vedtaget

Rettelser jf. § 3.

Vedtaget
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Formand og 4
Bestyrelsesmedlemmer.
Formanden leder
bestyrelsens arbejde og
indkalder til
bestyrelsesmøder i
fornødent omfang, dog
mindst 1 gang i kvartalet.
2. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med 1 Næstformand, 1
Kasserer og 1 Sekretær,
samt 1 Bestyrelsesmedlem,
og fastsætter sin
forretningsorden for det
kommende år.

Præcision af ledelsen af
bestyrelsen.

Vedtaget

Antal på hver post.

Flemming, Dansk TT. Man kan
risikere at vælge en bestyrelse
der ikke har en
regnskabskyndig. Man bør
vælge en kasserer direkte. - Der
diskuteres lidt frem og tilbage
omkring de øvrige ændringer
der skal laves hvis kasseren
skal vælges direkte. Der
stemmes om man skal indføre
direkte kasserer valg. Dette
forslag vinder ikke flertal. Der
stemmes derfor om det
oprindelige ændringsforslag.
Det vedtages.

Tilføjelse: Vi ønsker at
bestyrelsen laver en
forretningsorden, så alle kender
opgavernes fordeling

3. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af de
valgte medlemmer er til
stede. I tilfælde af
stemmelighed er
formandens stemme
afgørende
4. Der føres en af
mødedeltagerene
underskrevet
forhandlingsprotokol over
bestyrelsens forhandlinger.
Referat af bestyrelsens
møder og lægges på
Unionens hjemmeside
senest 1 måned efter
mødets afholdelse.

Protokolkrav.

Vedtaget

Offentliggørelseskrav.

5. Valg til bestyrelsen er
gældende indtil næste
generalforsamling hvor
punktet “Valg af bestyrelse”
er på dagsordenen. Ordinær
generalforsamling har jf. § 3
stk. 8 altid punktet “Valg af
bestyrelse” på dagsordenen
6. Næstformanden er
Formandens stedfortræder
ved dennes fravær

Næstformandens rolle.

Der er lidt forvirring omkring
hvad ”fravær” dækker over. Og
der foreslås brug af ”forfald”.
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Men stykket bliver Vedtaget med
den først foreslåede ordlyd.
7. Hvis Formanden forlader
bestyrelsen inden udløbet af
valgperioden, varetages
Formandshvervet af
Næstformanden, indtil næste
generalforsamling

Næstformandens rolle.

Vedtaget

8. Bestyrelsessuppleanten
indkaldes og indtræder i
bestyrelsen hvis 1 medlem
af bestyrelsen forlader
denne i løbet af året inden
en generalforsamling, og
bestyrelsen foretager en ny
konstituering jf. § 5 stk. 2.

Nyt stykke der beskriver
Suppleantens rolle.

Vedtaget

9. Ingen
bestyrelsesmedlemmer eller
medlemsklubber hæfter
personligt for Unionens
økonomi. Undtaget herfra er
dog handlinger, der er i
direkte modstrid med
gældende lovgivning eller
Unionens tegningsregel.

Nyt stykke der beskriver
Bestyrelsen og
medlemsklubbernes hæftelse.
Og undtagelser

Willy Nielsen, Sønderborg
Modeljernbaneklub. Hvad hvis
kasseren render med alle
pengene?
Der diskuteres hvad bestyrelsen
så hæfter for og hvordan man
håndterer økonomien i praksis.
Hans-Otto Wrang-Andersen,
Sønderjysk Modul Køre
Selskab. Enhver bestyrelse er
ansvarlig for de handlinger de
foretager sig. Jf. diverse
lovgivning. Man kan ikke
fraskrive sig ansvar.
Dirigenten. Hvis der foregår
noget kriminelt så er det en
politisag…
Jan-Ole. Der er forskel på at
løse foreningens opgaver og
hæfte økonomisk. – Der
diskuteres yderligere lidt om
dette punkt.
Det vedtages herefter.

Kontingentundtagelse.

Rettelse i §7.2, der skal
henvises til §2.9

§ 6. Tegningsregel
1. Unionen tegnes af
formanden i forening med et
bestyrelsesmedlem eller af
den samlede bestyrelse.
§ 7. Økonomi
1. Regnskabsåret er
kalenderåret.

2. Alle medlemsklubber
betaler kontingent, dog
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Vedtaget

undtaget de enkeltpersoner
der jf. § 2 stk. 8 er udnævnt
til Æresmedlemmer
3. Kontingent for et kalenderår
forfalder den 1. januar og
skal være betalt inden den 1.
april det pågældende år.
4. Størrelsen af kontingentet
fastsættes af
generalforsamlingen.
Såfremt kontingentet herved
ændres, opkræves det
ændrede kontingent fra den
førstkommende 1. januar.
5. Bestyrelsen er forpligtet til at
udarbejde et Takstblad for
Unionens drift, herunder
kontingenttakster der
udsendes som tillæg til
referatet fra Unionens
generalforsamling

Et længe fra medlemsklubberne
efterlyst tiltag:
Kontingentsatser og gerne andre
ydelser, så som kørselssatser, og
gerne et afsnit om satser for
medlemmers hjælp ved
udstillinger.

Vedtaget

6. Unionens kontante aktiver
skal placeres på
betryggende vis på en
bankkonto.

Girokonto slettes da det i dag kun
er en servicekonto

Vedtaget

7. Regnskabet skal afleveres
hos Bilagskontrollanten klar
til gennemgang og
godkendelse senest 15.
februar.

Præcisering.

Vedtaget

8. Kasseren afholder, af
Unionens midler, alle de
med Unionens
administration forbundne
udgifter. Alle øvrige udgifter
afholdes efter Bestyrelsens
godkendelse.

Præcisering.
Kasserens rettigheder

Flemming, Dansk TT. Kan
kasseren hæve på kontoen?
Jan-Ole. Ja i princippet men der
bør ligge en grænse.
Flemming, Dansk TT. Kræver
banken ikke en dobbelt
godkendelse? Det er for at vi
sikrer at der ikke bruges
uhæmmet af kontoen.
? Det er normalt at der sættes
en ”bagatel grænse” som
kasseren der kan råde over.
Jan bæk, Esbjerg mjbk. Det
duer ikke at det bliver besværligt
at drive den almindelige forening
så drukner Formanden i arbejde
for at godkende småbeløb.
Jørgen Hørlych, Kasseren. De
bilag der skal udbetales på
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kommer jo fra de forskellige
bestyrelsesmedlemmer og
kasseren udbetaler af den vej.
Alle anskaffelser m.m. vendes
først i bestyrelsen.
Lars Søndergaard, Limfjorden
mjbk. Vi skal passe på at
kasseren ikke pålægges
unødvendigt arbejde
Der stemmes, vedtaget.
§ 8. Vedtægtsændringer
1. Vedtægtsændringer kan
vedtages på en
generalforsamling når
forslaget i sin fulde ordlyd
sammen med skriftlig
motivation er udsendt så det
foreligger hos
medlemsklubberne med
samme varsel som
indkaldelsen.
2. Forslag til
vedtægtsændringer som
ønskes behandlet på den
ordinære generalforsamling
skal være formanden i
hænde senest 1. januar
sammen med en skriftlig
motivation for forslaget.
Forslag og motivation skal
udsendes som anført i stk. 1.
§ 9. Opløsning
1. Unionens opløsning kan kun
vedtages på en
generalforsamling med kun
dette ene punkt på
dagsordenen, hvor 2/3 af de
stemmeberettigede
medlemsklubber er
repræsenteret, og 3/4 af de
afgivne stemmer er herfor.
Opnås 3/4 stemmer for en
opløsning, men uden 2/3
medlemsklubsrepræsentatio
n, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor der
blandt de fremmødte skal
opnås 3/4 stemmer for
forslaget.
2. Unionens aktiver fordeles til
de medlemsklubber, der ved
opløsningen er medlem af

Efter en god og konstruktiv debat
er Vedtægtsudvalget kommet til
den konklusion at vi fastholder
den gamle tidsgrænse

Vedtaget.

Vedtægts forslag
unionen, i samme forhold
som disse medlemsklubbers
samlede kontingentbetaling i
de sidste 5 år
§ 10. Andre forhold
1. I et tilfælde hvor disse
vedtægter intet foreskriver,
foretager bestyrelsen det
fornødne med ansvar over
for førstkommende
generalforsamling.
Forudsætningen for at tage
beslutninger i sådanne
tilfælde er, at der i hele
bestyrelsen er fuld enighed
derom. § 5 stk. 3 gælder
således ikke i dette tilfælde.

Ny Undtagelsesparagraf for at
kunne agere i en katastrofe.

Vedtaget.

Disse vedtægter er vedtaget på DMJUs ordinære generalforsamling i Køge den 25. april 2015.

