
Forslag til generalforsamling i Kjøge Dart Club 2022 
 

§6 Kontingent 

2. En kontingentstigning på 50 -100 kr. i kvartalet.  
Da alt rundt om os stiger meget lige pt. Og det kan bruges til, at vi bestiller 
mad ude fra til klubmesterskabet. 
 

3. Kontingentrestancer på mere end 3 måneder kan medføre automatisk  
udmeldelse af klubben. Endvidere kan det betyde inddragelse af eventuel 
DDU-licens. 
Kan klubben inddrage DDU-licensen fra et medlem som medlemmet selv 
har betalt. Vis ja hvad gør man så med de penge som medlemmet har 
betalt. Vis nej klubben kan ikke inddrage DDU-licensen fra et medlem som 
medlemmet selv har betalt. Skal det med rødt så ikke slettes.  
 

4. Egen udmeldelse af Kjøge Dart Club kan kun ske til den 1. i hver måned. 
Udmeldelse vil ikke medføre refundering af indbetalt kontingent. 
Tilføjes: Egen udmeldelse af Kjøge Dart Club kan kun ske til den 1. i hver 
måned. Udmeldelse vil ikke medføre refundering af indbetalt kontingent, I 
det kvartal man er i. Har man betalt året ud får man de overskydende 
kvartaler betalt tilbage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

5. Adgang til klubben uden for normale åbningstider 

 
Jeg forslår at vi åbner klubben, for medlemmer uden for normale 
åbningstider. Så vi kan træne, i de omgivelser vi spiller kamp i. 
Jeg kommer med et forslag, til hvordan det kan lade sig gøre.  
Ved hoveddøren ind til baren kommer der en nøgleboks op. Eller et 
nøglebriks system på døren. Når man så er kommet ind, krydser man sig af 
på en lister der ligger i baren. Skal man have noget i baren, kan dette kun 
ske vis man har et barkort. Tager men så noget at drikke, skal man sætte 
en streg. Ved øl eller vand, som er på samme liste man krydsere sig ind på. 
Det er så den der har barvagten, eller den sidste barvagt der går. Der skal 
søger for, at der talt op i køleskabene. (Mandag, torsdag, og efter 
kampdage.). Vores overvågningskamera må ikke slukkes, vis man kommer 
uden for normale åbningstider. Overvågningskameraet skal stå så man kan 
se hvem der kommer ind og gå i baren. Overvågningskameraet kan dog 
slukkes, vis der er en barvagt til stede den dag.  
 
  

6. Mobiltelefon / baren under kamp 

 
Jeg forslår at det kun er holdkaptajnen der har sin mobil fremme eller en 
Ander fra holdet. Det er kun dem der opdater på FB angående kampens 
forlød. Man kan ikke følge med i en kam når man sider med sin telefon. 
Ophold i baren skal holdes på et minimum da det er svart at følge med når 
man står i baren og snakker. Man er på et hold for at støtte de 3 andre der 
spiller jo mere støtte jo sjover er det at spille. 


