Medlemskab
§9
Ved henvendelse til potentielt nye medlemmer som gæster i klubben
skal man, ved hjælp af klubbens hjemmeside såvel som skriftligt
orienteringsmateriale målrettet nye medlemmer, sikre sig at disse
potentielt nye medlemmer har et godt kendskab til klubben og mulighed
for at se sig selv i denne sammenhæng.
Ændring af medlemskab
§ 10
Præsidiet kan bevilge et medlem orlov. Under orloven betaler
medlemmet kontingent til distrikt og region. Præsidiet kan evt.
tilkendegive, at et medlem under orloven kan deltage i enkelte møder
mod at betale for fortæring m.v. Under orlov modtager et medlem
fortsat løbende information fra klub, distrikt og region.
Præsidiet kan bevilge et medlem hvilende medlemskab. Medlemmet
udtræder da, men med ret til at vende tilbage uden fornyet chartring.
Ikrafttræden
§ 11
Disse vedtægter træder i kraft straks.
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VEDTÆGTER
Ledernes opgaver
§1
Stk.1: Præsidenten har den overordnede ledelse af klubbens arbejde,
nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke,
foranlediger at alle klubbens medlemmer trives i klubben, deltager i
distriktsrådsmøder, indkalder til og leder præsidiemøder.
Stk. 2: Vicepræsidenten overtager præsidentens opgaver i dennes fravær
og forbereder sig til at overtage denne post det følgende klubår.
Vicepræsidenten deltager i arbejdet i programudvalget.
Stk. 3: Sekretæren fører klubbens korrespondance, fører kartotek over
medlemmernes navne, stillinger og fødselsdata, telefonnumre samt
poster i klubben, udsender omdelt materiale til fraværende medlemmer
samt til evt. enker, som måtte ønske det. Sekretæren indsender
klubrapporter, medlemsfortegnelse m.v. til distrikt og region til de
fastsatte tider. Sekretæren er desuden ansvarlig for referat fra klubbens
generalforsamling samt ansvarlig for referat af beslutninger på
præsidiemøder.
Stk. 4: Skatmesteren opkræver klub- og andre kontingenter, fører
klubbens regnskab og udarbejder sammen med præsidiet budget for
kommende klubår samt udarbejder klubbens årsregnskab og status.
Klubmøder
§2
Ordinære klubmøder afholdes normalt anden og fjerde tirsdag i
måneden, men præsidiet og/eller programudvalget kan indkalde til
særlige møder efter behov.

Udvalg
§3
Præsidiet skal snarest efter valget nedsætte de for klubben nødvendige
udvalg, f. eks:
Programudvalg, Festudvalg, Lokaleudvalg, Medlemsudvalg, BFudvalg, World-outlook udvalg, Ekstensionudvalg, idet det er præsidiets
opgave at fastsætte arbejdsopgaverne udvalgene imellem. Præsidiet kan
nedsætte andre udvalg efter behov, ligesom præsidiet skal sørge for, at
alle medlemmer er med i udvalgsarbejdet, herunder også nye
medlemmer, der optages midt i klubåret.
Udvalgene tiltræder den 1.juli, men kan påbegynde arbejdet
umiddelbart efter nedsættelsen.
Særlige opgaver
§4
Præsidiet kan pålægge de enkelte medlemmer forskellige særlige
opgaver. ₋ Har et medlem direkte omkostninger ved dette refunderes
disse.
Retningslinier
§5
Det er op til det til enhver tid siddende præsidium at udstikke
retningslinier for klubbens drift indenfor klubåret. Ang. mærkedage er
det dog således, at klubmedlemmer får en gave ved runde fødselsdage
samt sølv- og guldbryllup. Ved menetters runde fødselsdage, gives en
buket. Ligeledes gives en buket ved menetters og medlemmers 85 års
fødselsdag.
Der gives blomster til klubmedlemmer ved længerevarende sygdom
(vurderes af præsident og vicepræsident)..

Klubdelegater
§6
Klubben dækker alle udgifter for 2 delegerede ved deltagelse i
regionskonfe-rencer fortrinsvis de 2 sidst indvalgte i præsidiet.
Derudover betales konferenceafgiften for øvrige deltagende
klubmedlemmer.

Til charterfester, jubilæer og lign. betaler klubben alle omkostninger for
2 personer, der deltager som klubbens officielle repræsentanter. Hvis
flere deltager i arrangemente deles beløbet.
Til deltagelse i åbningsmødet og distriktskonferencen udbetales et beløb
til hvert enkelt medlem efter nærmere af præsidiet fastsatte
retningslinier.
I chartringsåret betales for deltagelse incl. mad for nye Y´s Men samt
ægtefæller.
Uddelingsmidler
§7
Medlemmer, som fremkommer med forslag om brug af
uddelingsmidler, skal ved forslagets præsentation fremlægge et
»rimeligt udarbejdet budget«, med evt. fremtidige økonomiske
konsekvenser.
Det til enhver tid siddende præsidium kan maximalt pr. år bruge 25 %
af årets indtægt til én aktivitet. Ønsker præsidiet at bruge mere end 25
% på én aktivitet, skal det op til skriftlig afstemning i klubben.
Efter hver uddeling af donationer, som så vidt muligt på behørig vis
foregår fra vor ejendom Lerpyttervej 23 A, sendes en orientering ud til
alle medlemmer.
Klubmedlemmers ægtefælle / samlever og enker
§8
Medlemmers ægtefæller/samlever og enker efter Y's Men kan have
tilhørsforhold til klubben. Dette indebærer ret til at deltage i
udvalgsarbejde, genbrugsarbejde, stjernearrangementer og som gæster
ved distrikts- og regionsarrangementer. Man betaler selv de med
deltagelsen forbundne udgifter efter præsidiets nærmere bestemmelse.
Derfor skal præsidiet sikre:
- Udsendelse af invitationer, programmer, klubbulletiner og
indbydelser
og andre papirer af fælles interesse
- Indplacering i udvalg
- at skatmester sørger for afregning af kontingent og div.
arrangementer

