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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I
ATLETIKFORENINGEN FREMAD HOLBÆK
Tirsdag, d. 24. marts 2015 kl. 19.30 i Klubhuset

Hermed indkaldes jf. vedtægternes § 7 til ordinær generalforsamling i Atletikforeningen Fremad Holbæk. På
generalforsamlingen behandles jf. vedtægternes § 8 følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab 2014 til godkendelse samt økonomisk målsætning og budget 2015
Indkomne forslag: Fra bestyrelsen om vedtægtsændring til vedtægternes §§ 8 og 11, jf. vedhæftede

Stemmer generalforsamlingen for bestyrelsens forslag, jf. pkt. 4. ser dagsordenen ud som følger:
5. Valg af formand (1 år – Claus Riis fratræder)
6. Valg af kasserer (2 år)
a. Per Balling modtager genvalg
7. Valg af 4 menige bestyrelsesmedlemmer
a. Søren Helmer modtager genvalg
b. Jens Peter Jensen modtager genvalg
c. Martin Klausen modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Stemmer generalforsamlingen ikke for bestyrelsens forslag, jf. pkt. 4 ser dagsordenen ud som følger:
5. Valg af formand (1 år – Claus Riis fratræder)
6. Valg af kasserer (2 år)
a. Per Balling modtager genvalg
7. Valg af sekretær (2 år – ordinært valg er lige år men Ulla Riis fratræder)
8. Valg af seniorrepræsentant (2 år)
a. Søren Helmer modtager genvalg
9. Valg af DGI-Repræsentant (2 år)
a. Jens Peter Jensen modtager genvalg
10. Valg af motions- og veteranrepræsentant (2 år)
a. Martin Klausen modtager genvalg
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
13. Eventuelt
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen, dvs. senest tirsdag 10. marts 2015. Eventuelle indkomne forslag vil blive udsendt
senest 8 dage før generalforsamlingen sammen med dagsordenen for generalforsamlingen.
Ifølge vedtægternes § 7 har medlemmer over 15 år stemmeret, forudsat de har været medlem af
foreningen i de seneste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelses. Stemmeret kan endvidere kun
udøves ved personligt fremmøde.

På glædeligt gensyn
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