INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I
ISLEV TAEKWONDO KLUB
TORSDAG D. 30 JAN 2020 KL. 18.15
Ja så er det tid til generalforsamling i Islev taekwondo klub, Vi i bestyrelsen håber at
mange af vores medlemmer og forældre dukker op på denne aften hvor vi også vil
informere omkring alle de mange forskellige aktiviteter klubben vil kunne byde på det
kommende år.
§ 13 GENERALFORSAMLING
Den ordinære generalforsamling afholdes i januar måned. Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Forslag som
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmer af
klubben der ønsker at opstille som bestyrelsesmedlem, skal ligeledes indsende deres kandidatur senest 14 dage før
generalforsamlingen.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Kasseren aflægger regnskab
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der 2/3 af de tilstedeværende
stemmer for at ændre klubbens love og vedtægter. Passive medlemmer og medlemmer under 15 år, har ingen
stemmeret, men møde og taleret.
Dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen, godkender sammen med formanden, det af sekretæren
færdigarbejdet referat.
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Formanden og sekretæren vælges på lige år, mens kasseren og
bestyrelsesmedlemmerne vælges på ulige år. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.
Nuværende bestyrelse:
Formand
Kasserer
Sekretær
Best.medl.
Best.medl.
Suppleant
Suppleant

Ann Oxfeldt Olsen
Susan Yon Rimbæklund
Henning Hofflund
Lene Werge
Magnus Tue Lund
Claus Nielsen
Frank Kristensen

På valg – villig til genvalg
ikke på valg
På valg – villig til genvalg
ikke på valg
ikke på valg
På valg – villig til genvalg
På valg – villig til genvalg
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