
 

 

 

 
 
 

Veterancafé Sydkysten indkalder til 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
i 

GREVE BORGERHUS, Greveager 9, 2670 Greve 

ONSDAG DEN 25. MARTS 2020 kl. 19:00 
 

Der er jf. Foreningens love fastsat følgende dagsorden: 

 

 1. Valg af dirigent 

 2. Valg af referent 

 3. Valg af stemmetællere 

 4. Formandens beretning 

 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab – (udsendes senere) 

 6. Indkomne forslag – (ingen forslag er modtaget inden udløb af tidsfristen) 

 7. Fastsættelse af budget og kontingent 

 8. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter 

  På valg er: 

  2 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Ebbe Dag Christensen og Henrik Ardén Petersen), der begge er 

villig til at modtage genvalg. 

  - 1 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Vakant) 

  - Suppleant for 1 år (Rikke Rasch). 

  - Suppleant for 1 år (Dennis Torgersen). 

 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

  - Revisor for 1 år (Frank Frost). 

  - Revisorsuppleant for 1 år (Dan Berthelin). 

 10. Eventuelt  

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

Foreningens vedtægter § 5. (uddrag) 

 

 Generalforsamlinger, der er foreningens øverste myndighed, indkaldes af bestyrelsen. 

 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel på Facebook og pr. mail til medlemmerne. 

 Medlemmer, der ikke er i restance til foreningen 2 uger forud for en generalforsamling har stemmeret på 

generalforsamlingen. 

 På generalforsamlinger kan der stemmes ved fuldmagt, lydende på navn. 

 Ingen kan dog stemme med mere end 3 stemmer. 

 Et medlem er valgbar til bestyrelsen, så snart medlemmet har opnået stemmeret. 

 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afleveres til bestyrelsen 

senest den 1. februar. 

 Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning, hvis ikke bestyrelsen eller mindst en 1/3 af de deltagende medlemmer 

forlanger skriftlig afstemning. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Forud for generalforsamlingen (kl. 18:00) vil foreningen servere et let måltid med drikkevarer. Vi skal derfor bede om 

oplysning om deltagelse. 

 

På bestyrelsens vegne 

Tonny V. Nielsen 


