INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING IIND
”G

Sted: JDR konstabelmesse FREDAG den 04. marts 2011Ste
kl.

Skydekonkurrenc
Skydekonkurrence som sædvanligt fra kl. 18.00, generalforsamlingen
påbegy
umiddelbart
efter
umiddelbart efter skydekonkurrencens afslutning i KS messen
med følgende

Æresmedlem

Velkomst ved fo
Velkomst ved formanden
Valg af dirigent
Valg af dirigent
Valg af stemmet
Valg af stemmetællere Af gammeldreng
Beretning ved fo
Beretning ved formanden
Regnskabet for 2
Regnskabet for 2010
Behandling af in
Behandling af indkomne forslag
Forslag
der
ønsked
Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde
senest
fredag
Valg ifølge vedtæ
Valg ifølge vedtægterne
På valg er:
På valg er:
Formand – Mogen
Formand – Mogens Krautwald (modtager genvalg)
Sekretær – Jacob K. S. Mortensen (modtager ikke genvalg)Sekretær – Jacob
Bestyrelsesmedlem – Flemming Nielsen (modtager genvalg)Bestyrelsesmedle
2 bestyrelsessupp
2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
Eventuelt
Eventuelt

Flemming Nielsen

Pris: 10
Pris: 100,00 kr. som betales til messebestyreren
Hyggel
Hyggeligt samvær:
vil so
Vi vil som
tidligere år afslutte
generalforsamlingen
med ”guleViærter”
Generalforsamlingen
den
4. Marts 2016
der øns
der ønsker dette kan få smørrebrød i stedet for gule ærter. Dette
m
Generalforsamlingen
sig Preben´s forslag
at udnævne
Flemming Nielsen
til med
Der
vil e
Der viltilsluttede
efter spisningen
blive om
afholdt
”amerikansk
lotteri”
flotte
æresmedlem.

medlemmer
Kun
medlemmer,
der har betalt kontingent for 2011, kanKun
deltage
i genera
Preben´s
forslag lød således:

Undertegnede ønsker efterfølgende forslag behandlet på generalforsamlingen. Tilmelding:
Tilmelding:
Senestaffredag den
Senest
fredag
den
25. februar til: at udnævne Flemming Nielsen til æresmedlem
Jeg indstiller
hermed
til generalforsamlingen
Jan Mortensen –
Jan
Mortensen – 2652 1425, mail: jantmortensen@webspeed.dk
gammeldreng.
Flemming Nielsen
Flemming Nielsen – 2190 1963, mail: flnielsen@webspeed.dk
Jeg begrunder det med Flemming´s store og velvillige arbejde ved alle foreningens
arrangementer.

-

Mogens K

Han har altid passet os op med et stort smil og en frisk bemærkning, ja faktisk lige fra han blev
-medlem
- - - -den
- - 6.- December
- - - - - -1993.
----------------------------------------Med venlig hilsen

Betaling af kontingent for 2011
Preben Sjørup Olesen.

Betaling af konti

Kontingent
er for
Kontingent er for 31. år fastsat til 120,00 kr. pr år og bedes indbetalt
enten
på

