INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i DcH-Svendborg
torsdag d. 12. november 2020 kl. 19:00
i ”BØLGEN” 1. sal i Svendborg Svømmeland

HUSK MUNDBIND
Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning af foreningens formand
Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
Fastsættelse af kontingent (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)
Indkomne forslag
1. Vedtægtsændring af § 7 stk. 1 - Forretningsorden
2. Vedtægtsændring § 6 stk. 2 - Fremlæggelse af budget – under punkt 3 på dagsorden
3. Vedtægtsændring af § 11 stk. 3. - Klubmodul
4. Bevilling til legeplads
6. Valg af formand – Dorthe Larsen modtager genvalg
Valg af kasserer (i ulige år)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - Ulla Hammelsvang modtager ikke genvalg, Lars Christiansen modtager genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen - Morten M. Spanggaard modtage ikke genvalg, Dorthe
G. Poulsen modtager genvalg, samt en personlig suppleant for kassereren – Grethe Pedersen
modtager ikke genvalg.
9. Valg af 2 revisorer – Tina Jensen og Kim Davidsen modtager genvalg.
10. Valg af 1 revisorsuppleant - Anne-Dorthe Bering modtager genvalg
11. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde,
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle forslag og regnskabet vil blive sendt ud til alle medlemmer ca. 2 dage før generalforsamlingen.
I tilfælde af at vi ikke bliver færdige kl. 22.00, vil generalforsamlingen blive suspenderet, og vi vil
genoptage generalforsamlingen, samme sted - torsdag d. 19/11-20 kl. 19.00, med det punkt på
dagsorden, som vi stoppede ved.
Pga. Corona restriktionerne fra myndighederne kan vi ikke afholde generalforsamlingen i klubben,
derfor vil vi meget gerne have, at de medlemmer som regner med at deltage, vil give formanden
besked på SMS på 6019 4028 eller formand@dch-svendborg.dk, så vi får et ca. antal på hvor
mange vi skal bestille plads/kaffe til.
Det er ikke en bindende tilmelding, og da der både er personvalg og vedtægtsændringer på dagsorden, håber vi du møder op alligevel, selv om du ikke har nået at give besked, så deles vi bare om
kaffen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Dorthe Larsen
formand@dch-svendborg.dk
6019 4028

