Kære Klub-medlem
Det er nu fastsat at vi afholder Generalforsamling i klubben den 30. marts 2019, efter vores
klubshow. Indkaldelse til Generalforsamling lægges som vanligt ud på Hjemmesiden og på
Facebook.
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, eller navne på personer der ønsker at opstille
til bestyrelsen, skal jfr. vedtægterne tilsendes kassereren senest 6 uger før, - hvilket er :
Den 16. februar 2019.
I klubbens vedtægter (godkendt af DKK den 23.1.2017), kan man læse mere om procedure i forbindelse
med afholdelse af Generalforsamling m.v. Som en lille service har vi klippet et par afsnit ud fra
vedtægterne, - for at give lidt hurtigt overblik over proceduren. Vedtægterne i sin fulde længde, er
naturligvis tilgængelig på klubbens hjemmeside.
UDDRAG FRA KLUBBENS VEDTÆGTER :
§5. stk 3.
Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der mindst 6 måneder har
været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Valgbare er samtlige
stemmeberettigede medlemmer.
§5. stk 5.
Er kontingentet ikke indbetalt senest 28. februar (poststemplets dato) slettes medlemskabet uden
varsel. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem, hvad angår stemmeret og
valgbarhed.
§8.stk 3.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter må skriftlig tilsendes kassereren senest 6 uger før
generalforsamlingen.
§8 stk. 4
Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jfr. § 5 stk. 3 og 4, senest 10 dage
før generalforsamlingen og skal være kassereren i hænde senest dagen før generalforsamlingen, eller
afleveres personligt på generalforsamlingen. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige
antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende
valg på klubbens ordinære generalforsamling.
§8. stk.5.
Optælling af stemmesedler foretages på generalforsamlingen af to valgte medlemmer.
§9. stk.1.
Bestyrelsen konstituerer sig selv (minimum: formand, sekretær, kasserer) og fastsætter selv sin
forretningsorden.
§12 stk.7.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vi håber på stort fremmøde til Generalforsamlingen.
De bedste hilsner
Bestyrelsen

