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Indkaldelse til ordinær Generalforsamling
Torsdag den 31.januar 2019 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge lovene.
•

Gældende vedtægter, vedtaget i 2017:
§11 stk.d) Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. I modsat
fald kan sådanne forslag kun komme til behandling,
såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer ønsker at behandle dem.

Under valg af bestyrelsen kan følgende oplyses:
Formanden, Henrik Agner
Næstformanden, Henrik Lerdorf
Kasseren, Bente Kristensen
Sekretæren, Jørgen Dahl
60+ m.m. Steffen Bech
Kaproning, John Nielsen

Ikke på valg.
Ikke på valg.
Ikke på valg.
På valg. Ønsker ikke genvalg.
Ikke på valg.
På valg.

Bestyrelsen anbefaler at Line Holst og Leif Vejbæk vælges ind i bestyrelsen.
Line Holst har stor erfaring med søge fonde og sponsorer.
At kunne søge midler de rigtige steder er afgørende for klubbens muligheder for at følge med
udviklingen, og for at kunne tilbyde tidssvarende faciliteter og aktiviteter.
Line er også med i gruppen der udformer en ny vision og strategi – dvs. foreningsudviklingsprojektet.
Leif Vejbæk er tiltrådt som webmaster, og det har fået gang i hjemmesiden (koegerroklub.dk) og
nyhedsformidlingen til medlemmerne.
Udover det, har vi brug for profilere KR bedre, bl.a. på Facebook, og det er en fungerende
webmaster oplagt til.
Leif har stort kendskab til IT, en ekspertise klubben har brug for i forbindelse med at der skal
administreres og arkiveres så vi opfylder den nye persondatalov.
Det medfører samtidig at al administration fremover skal være IT-baseret og arkivering foregå på en
sikret server.
Udover valg til bestyrelsen, skal der vælges en revisor, fordi Knud Søgård ikke ønsker genvalg.
Ole Erlandsen der pt er suppleant vil gerne overtage Knuds plads.
Derudover skal der så selvfølgelig vælges en revisor-suppleant.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.
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