
 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Hermed indkaldes til ordinær (udskudt) generalforsamling  

 Tirsdag den 15 juni kl. 19:00 - 22:00 i kantinen på Ramløse skole. 

Tilmelding til Eva Top : email: e.top@cool.dk, sms: 21 85 17 11 

Husk mundbind og gyldigt coronapas. (Medlemmer, der er fritaget for mundbind, 

vaccination og testning, bedes bære fritagelsesbadge.) 

Dagsorden i følge vedtægter: (bilag 1, side 2)  

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Formandens beretning  

3. Interesse - og værkstedsgruppernes beretning  

4. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse - (bilag 2) 

5. Fremlæggelse af budget for den kommende periode - (bilag 3) 

6. Fastsættelse af kontingent  

7. Behandling af indkomne forslag 

   Forslag skal være fremsendt skriftligt til formanden senest 1. juni 

8. Valg til bestyrelsen* 

  I år skal vi have valgt 4 medlemmer:                          

1. Valg for en et-årig periode:                                                                                           

Kurt Schimmell udgår af bestyrelsen og skal erstattes med et 

bestyrelsesmedlem for en et-årig periode.     

2. På valg for en to-årig periode er  

1. Anne Rambæk - ønsker ikke genvalg 

2. Lis Glidal - ønsker ikke genvalg 

3. Eva Top - ønsker ikke genvalg 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant  

10. Valg af 2 suppleanter  

11. Eventuelt  

*Vigtigt vedr. valget til bestyrelsen. 

Bestyrelsen skal bestå af 5 - 7 medlemmer. Der skal være mindst 5 medlemmer, for at 

foreningen er lovlig, således at vi kan beholde vores værksteder. I modsat fald opløses 

foreningen. Vi opfordrer derfor kraftigt medlemmer, der har mulighed for det, til at stille 

op til valg for en periode.  

Det største arbejde i forbindelse med flytning og indretning af værkstederne er ovre. Der 

foreligger årsplan samt foretningsordener for de fleste aktiviteter. Der for tiden flere 

arbejdsudvalg, som er villige til at fortsætte, hvis det ønskes.  Bestyrelsesarbejdet skulle - som 

det ser ud nu - således være overkommeligt! 
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Valgbare er alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7. juni. Man skal have været 

medlem i mindst 3 måneder for at kunne vælges. Medlemmer, der ønsker at stille op til 

bestyrelsen, men ikke har mulighed for at være til stede ved generalforsamlingen, skal skriftligt 

sende meddelelse herom til formanden, der skal være denne i hænde inden 

generalforsamlingens begyndelse.  

 

Vel mødt! 

18/05/21 Bestyrelsen. 

 

 
 


