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GENERALFORSAMLING 2018
I henhold til vedtægterne for Frederikshavn Kajakklub indkaldes til Generalforsamling

Mandag d. 26. februar, 2018, kl. 1900,
i klubbens lokaler.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
Bestyrelsen indstiller, at de nuværende kontingentsatser fastholdes.
5. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer:
§6, Generalforsamlingens dagsorden.
§10, Regnskab.
De foreslåede ændringer er afmærket med gul markering.
§6
Generalforsamlingens dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af bestyrelsen og suppleant
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra bestyrelsen skal omtales i
indkaldelse til generalforsamlingen.
§10
Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal til stiles revisorerne senest 3 uger før generalforsamlingen, og skal være revideret, således
at regnskabet med revisorpåtegning skal være tilgængeligt for bestyrelsen senest 1 uge før
generalforsamlingen.
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Generalforsamlingen vælger 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant, således at 1 revisor samt
revisorsuppleanten vælges for en 2-årig periode i lige år og 1 revisor for en 2-årig periode i ulige år. Ved
første generalforsamling vælges 1 revisor for 2 år og 1 revisor for 1 år. Denne sætning slettes.
Revisorerne gennemgår og reviderer klubbens regnskab, der føres af kasseren efter bestyrelsens nærmere
anvisninger, og indgiver eventuelle revisionsbemærkninger til bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmer.
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Forslag anses for rettidigt indsendt, hvis det er formanden i hænde pr. mail (LU@ullitz.com)
senest søndag d. 18. februar, kl. 1900.
7. Valg af bestyrelse og suppleant.
Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Michael Eilersen (kasserer)
Modtager ikke genvalg.
Morten Kølbæk Christensen
Modtager ikke genvalg.
Leif Hugo Kristensen
Villig til genvalg.
Jan Michalik
Villig til genvalg.
8. Valg af 2 revisorer og evt. revisorsuppleant.
Følgende revisorer er på valg:
Ken Normann Pedersen

9. Eventuelt

Januar 2018 / Bestyrelsen / Frederikshavn Kajakklub

Villig til genvalg.

