
2019. március 31. vasárnap

15.00 – 18.00

Éves tagsági gyűlésÉves tagsági gyűlés
Fontos szavazást igénylő döntések hozatala, vezetőségi beszámoló és, mivel a jelenlegi 
vezetőség küldetése lejár, igazgatói tanács választása lesz a napirendi pontokon. Nagyon
fontos, hogy minél többen jelen legyenek, hogy döntéseink minél jobban tükrözhessék a 
közösség akaratát. 

Az OMH alapszabályzatát 2016. október 2-án frissítette utoljára a tagsági gyűlés, 9-es 
sorszám alatt ismeretes és van jelenleg érvényben.

Csakis kifizetett 2019-es tagsági viszonnyal bírók lehetnek jelen és szavazhatnak. 
2016-os lejárt tagsággal csak megfigyelőként lehet jelen lenni.

2015. október 15-én az Igazgatói Tanács (IT) belső működési szabályzatába vette, hogy a 
közgyűlések előtti 72 órában egyáltalán nem foglalkozik tagsági díjak bevételével 
és kezelésével. Ilyen törvénykezés ugyan nem szerepel az OMH alapszabályában, de az 
utóbbi feljogosítja ennek alkalmazására az IT-t. Kérünk mindenkit arra, hogy ha még nem
tette meg, ne halogassa tagsági díjának befizetését.

Sunday, March 31st, 2019

15:00 – 18:00

Annual Members’Annual Members’ Meeting Meeting
Management reports and important matters requiring voting will be on the agenda. This 
time, as the mandate of the current Board of Directors (BOD) will be ending, there will be 
BOD elections taking place as well. Your presence and participation would enhance and 
colour the decisions the membership takes going forward.

The OHCC By-Laws were last updated by the Members Meeting on October 2nd, 2016, and 
they are in effect as the 9th version of the official document. 

Only those with paid-up 2019 membership fees may fully participate and vote. Those 
with expired memberships from 2018 may only observe. 

According to the decision the BOD took on 15th of October 2015, the BOD will not accept 
or process any membership payments within 72 hours prior to the meeting. The 
BOD exercises this exception in its sole discretion. Therefore, we urge you to ensure your 
voting right by renewing in a timely fashion.


