Generalforsamling i K. V. K. 2022

Velkomst ved formanden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab og kassererens beretning
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg til bestyrelse og revisor
På valg er: formand:
Thomas Jørgensen - modtager genvalg
sekretær:
Knud Erik Andersen - modtager genvalg
bestyrelse 1: Niller Thomsen
- modtager genvalg
bestyrelse 2: Tommy Petersen
- valg for 1 år
bestyrelse 3: Niels Reifenstein
- modtager genvalg
Evt.:
bestyrelse 4:
- plads fri – valg for 1 år
Evt.:
bestyrelse 5:
- plads fri – valg for 2 år
revisor:
Christian Yde
- modtager genvalg
6. Indkomne forslag:
7. Evt.
Vi håber at så mange af jer som muligt vil komme, og give jeres mening til kende.
Har du konstruktive ideer så er det her, I har muligheden for at komme med dem.
Skulle du have tid, overskud og interesse i at hjælpe klubben, og deltage i bestyrelsesarbejdet i en
velfungerende gruppe, så kom og meld dig, Kvinder er også meget velkomne i bestyrelsen
Det kræves: ca. 7 møder, deltagelse i messen forår, efterår, og gerne de mindre træf også. (ønske, ikke krav)
Hjælp med opsætning, og nedpakning ved det store træf torsdag til søndag i september. (sidste er krav)
Eventuelle forslag til forsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 24. februar 2022.
Disse sendes til: formand@koldingvolvoklub.dk eller til formandens adresse – se side 2 i bladet.
Indsendte forslag behandles kun på generalforsamlingen hvis forslagsgiveren er til stede!
Alle er velkommen, dog har kun medlemmer med betalt kontingent stemmeret! – Medbring gerne
medlemsbeviset.
Så sæt X i kalenderen allerede nu, og kom og vær med.
HUSK: der afholdes ”Nytårskur” for alle interesserede efter forsamlingen!
Se invitation til denne et andet sted her i bladet. Hold øje med mail og hjemmeside!
Der tages forbehold for aflysning og eventuelle restriktioner i forbindelse med Covid-19!

