
 

RESTRICTED 

Forslag til ændring: 

§ 4 Medlemskriterie 

Som medlem i TDC IF Århus kan optages alle medarbejdere i TDC-koncernen (eller TDC’s datterselskaber) 
med fast eller midlertidigt tjenestested i Århus, deres ægtefæller eller ligestillede samt disses børn til og med 
det fyldte 17. år. I motionscenteret kan hjemmeboende børn fortsætte medlemskabet udover det fyldte 17.år, 
dog kun hvis de følges med deres forældre. 

Medlemmer som bliver outsourcet fra TDC-koncernen, kan forblive medlem, så længe de er ansat i det 
firma, de er outsourcet til. Medlemmer der ønsker fortsat medlemskab, skal tilmelde sig via forenings 
hjemmeside senest 1 måned efter outsourcingsdatoen. Afbrydes medlemskabet, vil det ikke efterfølgende 
være muligt at blive medlem i foreningen. 

Medlemmer, som går på invalide-, førtidspension, bliver folkepensionister eller får løbende pension fra TDC-
koncernen eller et firma til hvilket de er outsourcet, har ret til fortsat medlemskab.  

Medlemmer, der er ikke-tjenestemand og har været ansat i TDC-koncernen i 15 år, har ret til fortsat 
medlemskab, hvis de fratræder en stilling ved TDC-koncernen.  

For alle gælder det at man kun kan oprette medlemskab ved samtidigt at tilknytte sit betalingskort, så 
kontingentet kan trækkes automatisk en måned forud. 

 

§ 5 Foreningens kontingent 

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

Kontingentet opkræves månedsvis forud via automatisk korttræk. I helt specielle tilfælde, kan bestyrelsen 
godkende en alternativ betalingsform.    

 

§ 8 Udmeldelse – eksklusion 

Udmeldelse af foreningen kan tidligst ske efter 3 måneders medlemskab, og udmeldelse skal ske via 
foreningens hjemmeside. 

Ved udmeldelse modtages ingen refusion for kontingent. 

Medlemmer, som ikke vil oprette automatisk kortbetaling og derfor ikke betaler deres medlemskab, anses 
automatisk som udmeldt. 

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader foreningens interesser enten ved personlig optræden eller 
handling, kan af hovedbestyrelsen sættes i karantæne eller ekskluderes af foreningen. 

Dog kan den ekskluderede få sin sag behandlet på den førstkommende generalforsamling, og der selv føre 
sin sag. 

 


