PARTNERSKABSAFTALE
Mellem Danske Slægtsforskere (i det følgende kaldet DS) og ___________________________ (i det
følgende kaldet foreningen) er indgået følgende aftale:

DS forpligter sig til følgende:
1. At stille mindst følgende servicefaciliteter til rådighed for foreningen:
a. Hjemmesideplads under www.slaegt.dk/
b. Medlemsmodul med direkte adgang for foreningens formand/kasserer samt foreningens
medlemmer (sidstnævnte kun med adgang til egne data)
c. Kontingentopkrævning, individuelt tilpasset foreningens kontingentstruktur.
2. At yde support til foreningens webmaster til opsætning og brug af ovennævnte hjemmesideplads
3. At yde aktivitetstilskud i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning, herunder en graduering
efter andelen af medlemmer i foreningen, der er medlemmer af DS, samt i øvrigt efter anbefalinger
fra Lokalforeningsrådet.
4. At understøtte Lokalforeningsrådet med op til to årlige møder, hvos DS helt eller delvis afholder
udgifterne for op til 2 deltagende personer fra foreningen.
Foreningen forpligter sig til følgende:
A. At foreningens vedtægter ikke strider mod DS’ vedtægter.
B. Hvert år senest 1. februar at indsende oplysninger om antal medlemmer pr. 31. december, herunder
antallet af direkte medlemmer af DS, hvis medlemsmodulet nævnt ovenfor under 1 b. ikke anvendes,
og hvis foreningen ønsker at modtage aktivitetstilskud.
C. Hvert år senest 1. februar og 1. august at indsende aktivitetsregnskab for det forløbne halvår, hvis
foreningen ønsker at modtage aktivitetstilskud.
Aftalen træder i kraft til starten af det førstkommende kvartal efter underskriften.
Aftalen bortfalder, hvis foreningen ikke opfylder forpligtelse A og B nævnt ovenfor.
DS kan efter samråd med Lokalforeningsrådet ændre aftalen med 3 måneders varsel til udløbet af et
kalenderår.
Aftalen kan af foreningen opsiges med 1 måneds varsel til 30. juni eller 31. december.

Bestyrelsen i DS kan opsige partnerskabsaftalen med foreningen. Opsigelsen skal bekræftes på næste
generalforsamling. Såvel bestyrelsen som foreningen kan skriftligt fremlægge deres endelige synspunkter,
som vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.

Dato: ___________________________________

_______________________________________

________________________________________

________________________________________

For Danske Slægtsforskere

For ________________________________

