Til DZKs generalforsamling.
D. 27. – 2. 2015.

Bilag med bestyrelsens forslag til behandling på DZKs generalforsamling d. 7. -3. 2015.
I forbindelse med formandsskiftet ønsker bestyrelsen en grundig drøftelse af foreningens kontingent og div.
honorarer. Det kan evt. medføre en lille ændring af foreningslovene.
I den forbindelse fremsættes følgende forslag:
.

1. Forslag til ændring af DZKs foreningslove:
§7: Kontingent og regnskab stk 5. punkt a og b.
Nuværende tekst står med alm. skrift. Forslag til ændringer er skrevet i fed kursiv
a.

Medlemmer udsendt for at repræsentere foreningen ved møder og forhandlinger skal have deres direkte
udgifter i forbindelse hermed dækket.Bilag kræves.
Tilføjes:
Sådanne repræsentanter kan derudover modtage et af generalforsamlingen fastsat honorar for
deltagelse i de nævnte aktiviteter. Dette skal godkendes af bestyrelsen.
b. Bestyrelsesmedlemmer kan modtage et af generalforsamlingen fastsat beløb som godtgørelse for
telefonudgifter m.m.
Forslag til ændring:
Bestyrelsesmedlemmer og formanden for det faglige udvalg kan modtage et af generalforsamlingen
fastsat honorar
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2. Forslag til fastsættelse af kontingent og regulering af div. honorarer.
Fastsættelse af kontingent. P.t. 1100,00 kr. for aktive - 550,00 kr. for interesse- og 0,00 kr. for
elevmedlemmer.
Forslag:
Kontingentet for aktive medlemmer forhøjes til 1200,00kr.
Kontingentet for interessemedlemmer forhøjes til 600,00kr
Kontingentet for elever uændret 0,00kr.
Regulering af ”skuemesterhonorar.” Pt. 1000,00 kr. Skuemesterhonoraret er det honorar som foreningens
skuemestre får for medvirken ved prøver, og som medlemmer kan modtage for at deltage i møder og andre
aktiviteter i foreningens tjeneste.
Forslag:
Skuemesterhonoraret hæves til 1100,00kr.
Regulering af honorar til formanden for det faglige udvalg: Pt. 2000,00kr.
.
Forslag:
Honorar til formanden for det faglige udvalg: Uændret 2000,00kr.
Regulering af telefongodtgørelse (honorar) til bestyrelsesmedlemmer.
.
Formanden modtager pt. et honorar på 2000,00kr. årligt + telefongodtgørelse på 3500,00kr årligt Et enkelt
medlem af forretningsudvalget modtager 1500,00kr.. De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager en
telefongodtgørelse på 1050,00kr.
Forslag:
Honorar til formanden 5500,00kr.
Honorar til øvrige medlemmer af forretningsudvalget: 1500,00kr.
Honarar til øvrige bestyrelsesmedlemmer: 1100,00kr.

Pva. Bestyrelsen
Vagn Reitz.
.
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