Ordinær generalforsamling 2018.
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2018, som følger:
Dato: Mandag d. 26. februar 2018 kl. 19.00. - Spisning kl. 18.00.
Generalforsamlingen afholdes som sædvanlig i vores klublokaler, og bestyrelsen inviterer til spisning kl. 18.00 præcis, hvor der igen bydes på dejligt
smørrebrød. Bemærk, at du skal tilmelde dig til spisningen.
Dagsorden:
Vi spiser
1. Valg af dirigent.
som igen
2. Formandens beretning.
foreslået af
3. Regnskab 2017.
vores rare
4. Indkomne forslag.
kasserer.
Det er nu
5. Budget 2018.
vedtaget.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af bestyrelsessuppleant.
9. Valg af revisorer.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Præmieuddeling.
12. Eventuelt.

Husk at du skal have
betalt dit kontingent for
2018 for at kunne deltage i
generalforsamlingen og spisningen. Husk også at tilmelde dig til spisningen hos Erik
på mailadressen:
lundthomsen@live.dk eller
på opslagstavlen i klubben.

Ad. 4.
Ad. 6.
Ad. 7.
Ad. 8.
Ad. 9.

Eventuelt indkomne forslag.
Erik Lund-Thomsen er på valg og modtager genvalg.
Hans Nielsen, Henrik Torp og John Rasmussen modtager ikke genvalg.
Bruno Hansen er på valg og modtager genvalg.
Helge Apollo Jönsson er på valg (2 år) og modtager genvalg.
Henrik Møller er udtrådt af foreningen pr. 31.12.2017. Dermed skal vi
vælge endnu en revisor (1 år). Mogens Johansen stiller op for valg.
Ad. 10. Ole Pedersen er på valg og modtager genvalg.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest mandag d. 12. februar 2018.
Regnskab for 2017, budget for 2018 og eventuelt indkomne forslag udsendes
pr. mail lige efter d. 12. februar til foreningens mailgruppe, men kan, ifald
du fremsætter ønske om det til formanden, fremsendes pr. post, og foreligger desuden på dagen.
Interesserede, som har lyst til at stille op som bestyrelsesmedlem, er meget
velkommen. Uden nyvalgte er vi på fire medlemmer i bestyrelsen, hvilket dog
godt kan fungere fint.
Forslag kan sendes til mailadressen: kwiller@webcontact.dk
Venlig hilsen - Bestyrelsen

