Indkaldelse til Romalt Cykelmotions Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes til den årlige Generalforsamling, i Romalt Cykelmotion.

Tidspunkt: Tirsdag d. 27 februar kl. 19.00
Sted: Romalt hallen (Igennem hallen, bag håndboldmålet)
Dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Fremlæggelse af bestyrelsens/formandens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Fastlæggelse af kontingentsats for kommende år til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
- Passivt medlemskab
6. Status fra eventuelle udvalg.
7. Valg ifølge denne paragraf (§ 8 stk. 4 og 5). Revisor. Bestyrelsesmedlem samt 2 revisorer.
8. Eventuelt.
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, og kun medlemmer af klubben, som har betalt kontingent
for 2017 har stemmeret.
** Forslag til dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse. **

/ Bestyrelsen
Romalt Cykelmotion.

§8
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, foreningens højeste
myndighed.
Stk. 1.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned og indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers
varsel på klubbens hjemmeside og via e-mail.
Det er det enkeltes medlems eget ansvar, at oplyse korrekt adresse og evt. e-mail adresse til
klubben.
Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen skønner det påkrævet eller 1/5 af
medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4.
Klubbens ledelse forestås af en bestyrelse, som repræsenterer klubben overfor 3. mand og består af
3 personer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2. år af gangen.
I lige år vælges 2 personer og ulige år 1 personer. Der vælges desuden 1 suppleant for et år ad
gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand samt en kasserer. Ingen person må beklæde mere
end én bestyrelsespost.
Stk. 5.
Hvert år vælges desuden 2 revisorer.
Stk. 6
Dagsorden for hver ordinær generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingentsats for kommende år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Status fra eventuelle udvalg
7. Valg ifølge denne paragraf (§ 8 stk. 4 og 5).
8. Eventuelt.
Generalforsamlingen ledes af dirigenten og kun medlemmer af klubben kan deltage.

