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CCoorrppoorraattee  MMeemmbbeerrsshhiipp  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  
  

11..  TThhee  uunnddeerrssiiggnneedd  ((hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  aapppplliiccaanntt))  hheerreebbyy  aapppplliieess  ffoorr  MMeemmbbeerrsshhiipp  iinn  LLiinnccoollnn  EElleeccttrriicc  
CCooooppeerraattiivvee,,  IInncc..  ((hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  CCoo--oopp))..  

22..  TThhee  aapppplliiccaanntt  aaggrreeeess  ttoo  ppuurrcchhaassee  aallll  eelleeccttrriicc  eenneerrggyy  uusseedd  oonn  tthhee  aapppplliiccaannttss  pprreemmiisseess  ffrroomm  tthhee  CCoo--oopp,,  
aanndd  ttoo  aabbiiddee  bbyy  aannyy  wwrriitttteenn  AAggrreeeemmeenntt  ffoorr  PPuurrcchhaassee  ooff  PPoowweerr  tthhee  aapppplliiccaanntt  mmaakkeess  wwiitthh  tthhee  CCoo--oopp..  

33..  AApppplliiccaanntt  aaggrreeeess  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aanndd  bbee  bboouunndd  bbyy  tthhee  CCoo--oopp  AArrttiicclleess  ooff  IInnccoorrppoorraattiioonn  aanndd  tthhee  CCoo--oopp  
BByy--LLaawwss  aanndd  aannyy  aammeennddmmeennttss  tthheerreettoo,,  aanndd  ssuucchh  ppoolliicciieess,,  rreegguullaattiioonnss,,  aanndd  rraattee  sscchheedduulleess  aass  mmaayy  bbyy  
aaddoopptteedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  tthhee  CCoo--oopp  aanndd  aaggrreeeess  ttoo  pprroommoottee  tthhee  bbeesstt  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  CCoo--oopp..  

44..  AApppplliiccaanntt  aaggrreeeess  ttoo  ppaayy  aallll  ffeeeess  aanndd  aaddvvaannccee  ppaayymmeennttss,,  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  iinn  aaiidd  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  aanndd  
bbiilllliinngg  ffoorr  eelleeccttrriicc  sseerrvviiccee  tthhaatt  aarree  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  CCoo--oopp  BByy--LLaawwss,,  ppoolliicciieess,,  rreegguullaattiioonnss,,  aanndd  rraattee  
sscchheedduulleess,,  aanndd  aannyy  wwrriitttteenn  AAggrreeeemmeenntt  ffoorr  PPuurrcchhaassee  ooff  PPoowweerr..  AApppplliiccaanntt  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhaatt  tthhee  
aaffoorreemmeennttiioonneedd  ddooccuummeennttss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  aanndd  aaggrreeeess  ttoo  aabbiiddee  bbyy  aannyy  
pprrooppeerrllyy  iinnssttiittuutteedd  cchhaannggeess..  

55..  AApppplliiccaanntt,,  bbyy  eexxeeccuuttiinngg  tthhiiss  aapppplliiccaattiioonn,,  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhaatt  iitt  hhaass  rreecceeiivveedd,,  rreeaadd,,  aanndd  uunnddeerrssttaannddss  
tthhee  CCoo--oopp  BByy--LLaawwss,,  rraattee  sscchheedduulleess,,  aanndd  sseerrvviiccee  rreegguullaattiioonnss..  

66..  AApppplliiccaanntt  hheerreebbyy  ggrraannttss  dduullyy  aauutthhoorriizzeedd  ppeerrssoonnnneell  ooff  tthhee  CCoo--oopp  tthhee  rriigghhtt  ttoo  eenntteerr  iittss  pprreemmiisseess  ffrroomm  
ttiimmee  ttoo  ttiimmee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnssttrruucctt,,  rreettiirree,,  rreellooccaattee,,  rreeppllaaccee,,  ooppeerraattee,,  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  pprrooppeerrttyy  aanndd  
eeqquuiippmmeenntt  ooff  tthhee  CCoo--oopp,,  aanndd  ttoo  ccuutt  aanndd  ttrriimm  ttrreeeess  aanndd  sshhrruubbbbeerryy  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  nneecceessssaarryy  ttoo  kkeeeepp  
tthheemm  cclleeaarr  ooff  CCoo--oopp  pprrooppeerrttyy,,  aanndd  ttoo  ccuutt  ddoowwnn  ddeeaadd,,  wweeaakk,,  lleeaanniinngg,,  oorr  ddaannggeerroouuss  ttrreeeess  tthhaatt  aarree  ttaallll  
eennoouugghh  ttoo  ssttrriikkee  CCoo--oopp  pprrooppeerrttyy  iinn  ffaalllliinngg..  

77..  AApppplliiccaanntt  hheerreebbyy  aaggrreeeess  ttoo  ggrraanntt  tthhee  CCoo--oopp  aann  eeaasseemmeenntt  tthhrroouugghh  iittss  pprrooppeerrttyy  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee,,  iiff  tthhee  
ppuurrppoossee  ooff  tthhee  lliinnee  iiss  ttoo  pprroovviiddee  aaddjjooiinniinngg  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss  wwiitthh  ppoowweerr,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  lliinnee  sshhaallll  
bbee  ssoo  bbuuiilltt  tthhaatt  iitt  sshhaallll  nnoott  mmaatteerriiaallllyy  iinntteerrffeerree  wwiitthh  tthhee  nnoorrmmaall  uussee  ooff  tthhee  llaanndd  bbyy  tthhee  oowwnneerr..  

88..  UUppoonn  aacccceeppttaannccee  ooff  tthhiiss  aapppplliiccaattiioonn  bbyy  tthhee  CCoo--oopp  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  wwiillll  bbee  aa  mmeemmbbeerr  
ooff  tthhee  CCoo--oopp  wwiitthh  ssuucchh  rriigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aass  aarree  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  BByy--LLaawwss  ooff  tthhee  CCoo--oopp..  
AApppplliiccaanntt,,  bbyy  bbeeccoommiinngg  aa  mmeemmbbeerr,,  aassssuummeess  nnoo  ppeerrssoonnaall  lliiaabbiilliittyy  oorr  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  aannyy  ddeebbttss  oorr  
lliiaabbiilliittiieess  ooff  CCoo--oopp  aanndd  iitt  iiss  eexxpprreessssllyy  uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt,,  uunnddeerr  llaaww,,  iittss  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy  ccaannnnoott  bbee  
aattttaacchheedd  ffoorr  aannyy  ssuucchh  ddeebbttss  oorr  lliiaabbiilliittiieess..  

  
DDaatteedd::        CCoorrppoorraattiioonn::  
    
  
BByy::              TTiittllee::  
  
  
AAtttteesstt::              SSeeccrreettaarryy  
  
  
CCoorrppoorraattee  SSeeaall  


