Generalforsamling og Landstræf 2019
søndag den 24. marts 2019 kl. 12.00

Hotel Villa Gulle
Østervoldgade 44, 5800 Nyborg.

Program:
12:00 – 13:00
Generalforsamling
Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af kasserer:
På valg er: Søren Pedersen
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Ole Jensen
Jan Hansen
1 ekstra medlem
Ikke på valg:
Birger
Finn Espersen
9. Valg af revisor
Gerhard Nielsen
10. Valg af suppleanter
På valg er:
Søren Sahlholt
Tommy Ahm
Bestyrelsen foreslår Anne-Mette Kristensen som ny kasserer, da hun har lovet at påtage sig
opgaven.
Som følge deraf vil vi igen udvide bestyrelsen til 7 medlemmer for at have et ulige antal.
Der er indkommet et forslag til ændring af vedtægterne, da der er ønske om at få tilføjet punktet
eventuelt til generalforsamlingens dagorden, og da dagordenen fremgår af klubbens vedtægter,
kræver det altså en ændring af vedtægterne.
Det kræver ¾ flertal at få vedtaget ændringer af vedtægterne.
Forslag til Generalforsamlingen sendes til:
Formand
Søren Pedersen
Jakob Knudsens Vej 8
7500 Holstebro
Email: spp@shadowsclub.dk

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. marts.

13:00 – 16:00
Musik & hygge
Vi skal igen i år have fornøjelsen af, at høre Swinging Back Beats, som spiller et par sæt,
denne gang med en ny leadguitarist.
Og har DU lyst til at give et nummer, er du velkommen til det.
Du medbringer selv backingtracks.
Der vil være CD-afspiller til rådighed.
Du er velkommen til at medbringe instrumenter til udstilling, salg osv.

OBS... det er GRATIS at deltage.
Vi giver selvfølgelig en kop kaffe med kringle (eller lign.).
Der kan købes smørrebrød, men det vil være en fordel ved tilmeldingen at angive hvor mange
stk. man evt. ønsker, da det vil lette trykket på køkkenet.
Udover dit gode humør er du velkommen til at medbringe konen/manden, kæresten eller ven.
Tilmelding er nødvendig!!!
Tilmeld dig til:
Søren Pedersen
Email: spp@shadowsclub.dk
Tlf: 2346 9085

HUSK… at oplyse medlemsnummer samt antal.

