
BESTYRELSESMøDE 1 KONTINENSFORENINGEN
Dagsorden til Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. november 2016
kt. 17.00

n

Efter vedtægternes $ 5, stk. 5 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3.
november 2016 kl. 17.00, Vesterbrogade 6 D, 5. sal. 1601 København V.
Tilmelding skal ske senest 20. oktober 2016 til foreningens kontor på info@kontinens.org

Dagsorden
1.

2.
3.

Valg af dirigent
Ændring af kontingent
Ændring af indkaldelsesprocedure

Ad punkt 1

Aase Randstoft blev valgt t¡l dirigent Dirrgenten konstaterede. at generalforsamlingen var lovlrgt
rndvarslet via medlemsbladet K-Nyt 2 som blev rndleveret trl drstrrbution r uge 39 Dirrgenten havde
modtaget K-Nyt 2 med posten den 30 oktober 2016 Generalforsamlingen er saledes indvarslet
efter vedtægternes bestemmelse med mrndst 4 uges varsel

Ad punkt 2
Ad Vedtægternes $ 4 Kontrngent
Grundet behovet for ændrede medlemskaber i forbrndelse med omstrlling trl ren digrtal distnbutron
af medlemsbladet K-Nyt. pjecer etc tndstiller bestyrelsen at der foretages en opdaterrng af
tilbudte medlemskaber samt en prislustenng af disse
Generalforsamlrngen vedtog følgende kontrngenter gældende fra 1 januar 2017
lnkontinent/parørende med 1 login til medlemsomradet - kr 350
Pro-medlem med 1 login trl medlemsomradet + pro-delen - kr 400
Kilnikmedlem med '1 login - kr 950
Klinikmedlem med 5 logins - kr '1 450
Klinrkmedlem med 10 logrns * kr 2 150
Klinrkmedlem med 20 logins -kr 2754
Firmamedlem med 5 logins - kr 4 500
Biblioteker og uddannelsesinstitutìoner med 20 logins - kr 2 750

Ad punkt 3
Ad Vedtægternes $ 5 stk 5
Generalforsamlingen skal rndkaldes med mrndst 4 ugers varsel enten ved skrrftlrg henvendelse til
forenrngens medlemmer eller ved annoncenng r medlemsbladet eller ved annoncering r '1-2

landsdaekkende dagblade samt pa forenrngens hlemmesrde
Generalforsamlingen vedtog at ændre Vedtægternes :c 5 stK 5 tìl folgende
Generalforsamlingen skal indkaldes med mlndst 4 ugers varsel ved skrrftlrg henvendelse til
forenrngens medlemmer gennem medlemsbladet samt pa forenrngens hjemmesrde

Dato 2g/11 46

Dirigent Aase Randstoft Formand Susanne Axelsen
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