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Medlemskontrakt

Undertegnede accepterer nedenstående vilkår for medlemskab af Negoti Connect.
1.		 Deltagelse
1.1.	Jeg accepterer at være forpligtet til at deltage i netværksmøderne i videst muligt omfang. Såfremt jeg undtagelsesvist er forhindret i at deltage, vil jeg bestræbe mig på at sende en stedfortræder i mit sted. Jeg er bekendt med, at mere end 10% fravær uden gyldig grund indebærer,
at jeg kan ekskluderes fra foreningen. Ved gyldig grund forstås sygdom og længerevarende
udlandsophold. I tilfælde af eksklusion accepterer jeg, at jeg ikke modtager indbetalt kontingent
retur.
En eksklusion vil altid bero på en samlet vurdering af den indsats, jeg har lagt i netværket.
1.2.	Jeg accepterer som medlem at deltage aktivt i netværksmøder og andre aktiviteter, som foreningen måtte afholde, ligesom jeg forpligter mig til at forsøge at fremme forretningen for foreningens medlemmer ved om muligt at henvise kunder og samarbejdspartnere til foreningens
medlemmer. Jeg accepterer, at alle mine bidrag til Negoti Connect tilhører foreningen.
1.3.	Jeg bekræfter at være indforstået med at påtage mig opgaver i forbindelse med afholdelse af
foreningens møder og arrangementer og at deltage aktivt i bestyrelsesarbejde, såfremt jeg bliver
valgt til bestyrelsesposter.
1.4.	Jeg bekræfter at være forpligtet til at invitere gæster til netværket, som lever op til de høje kvalitetskrav der sættes til gæster og medlemmer i foreningen.
1.5.	Medlemskab tegnes og betales for et år ad gangen. Medlemsskabet løber fra 1. februar til 31.
januar i det følgende år, dog tidligst fra indmeldelse til førstkommende 31. januar. Jeg accepterer
at være forpligtet til senest 2 måneder før et medlemsårs udløb skriftligt at orientere foreningens bestyrelse herom, såfremt medlemsskabet ikke ønskes fortsat. Gives en sådan meddelelse ikke, fortsætter medlemsskabet automatisk. Foreningen gør opmærksom på fristen inden
udløb.
Hvis jeg stopper mit medlemskab midt i en periode, modtager jeg ikke mit kontingent retur.
1.6.	Jeg accepterer, at jeg fra indmeldelsen har en 3 måneders prøveperiode. Indenfor denne periode,
kan foreningens bestyrelse vælge at ekskludere mig, uden at der forligger egentlig misligholdelse fra min side, hvis foreningens bestyrelse skønner, at jeg ikke er egnet til at indgå i netværket.
I tilfælde af eksklusion indenfor denne periode, modtager jeg mit kontingent for den resterende
periode retur.
1.7.	Såfremt jeg er forhindret i at deltage i et planlagt arrangement i foreningen, forpligter jeg mig til
at melde afbud senest 2 dage før. Udeblivelse fra møde medfører ikke reduktion i kontingentet.
1.8.	Jeg forpligter mig til at betale kontingent, der fastsættes på generalforsamlingen for et år ad
gangen.
2. Netværk
2.1.	Jeg er bekendt med, at foreningens primære formål er netværk og at bidrage positivt til de øvrige
medlemmers forretningsmæssige udvikling. Jeg bekræfter derfor, at jeg er forpligtet til at arbej-
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de for opnåelse af dette formål og at invitere gæster til netværket.
2.2.	Jeg er bekendt med og tiltræder ved min underskrift på nærværende kontrakt
foreningens vedtægter.
3.
3.1.

Mine kompetencer
Jeg er optaget som medlem indenfor følgende

		Primære kompetenceområder: (Her angives virksomhedens primære
arbejdsområder og specialer og ikke egen uddannelse eller kompetencer).

		Sekundære kompetenceområder: (Her angives virksomhedens sekundære
arbejdsområder og specialer og ikke egen uddannelse eller kompetencer).

		Hvis der ansøges om medlemskab fra anden side af personer fra virksomheder, der har ovenstående kompetencer, som svarer til min virksomheds primære kompetenceområder, er jeg berettiget til at gøre indsigelse imod dette medlems optagelse i foreningen. Foreningens bestyrelse
skal herefter afvise optagelsen af det nye medlem, hvis bestyrelsen skønner, at indsigelserne er
saglige og berettigede.
		Hvis der optages medlemmer i foreningen fra virksomheder, der har ovenstående sekundære
kompetencer, som virksomhedens primære kompetencer, er jeg ikke længere berettiget til at
reklamere for disse kompetencer i foreningen.
Overtrædelse heraf kan medføre eksklusion fra foreningen.
		 Jeg har erfaring fra deltagelse i følgende netværk:
		Jeg har gode referencer til følgende virksomheder: (angiv mindst 5 navngivne personer i virksomheder, som du vil kunne skabe indgang til for foreningens medlemmer).
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Navn:		Titel:		Virksomhedens navn:

		 Hvor har du hørt om negoti connect:

		Endelig beslutning om godkendelse af det ansøgende medlem træffes af foreningens bestyrelse.
			

Aarhus, den

		
Som ansøger:

		Navn:
		 Firma og CVR:
		Stilling:
		Bopæl:
		Telefonnummer:
		Emailadresse:

		Underskrift:
		

(kontrakten underskrives fysisk ved aflevering til et aktivt bestyrelsesmedlem)

Indsend kontrakt

Udskriv
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