Generalforsamling 2019 Indkaldelse

Generalforsamling i DCH-Kolding
Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 19.00
i klubhuset – Eliassensvej 118, Kolding
Revideret regnskab opslås i klubhuset senest d. 17. januar. Regnskabet udleveres ved
henvendelse til kassereren på email.

Dagsorden og procedure iflg. Vedtægterne §5

§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, jf. dog §12, og behandler
følgende sager:
1.
Valg af a) Dirigent b) Protokolfører C) Stemmetællere
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren aflægger revideret regnskab, jf. §10
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af formand eller kasserer, jf. §9
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §9
7.
Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, jf. §9
8.
Valg af 2 revisorer, jf. §9
9.
Valg af revisor suppleant, jf. §9
10. Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter for disse, jf. §9
11. Valg af fanebærer og 1 fanevagt, jf. §9
12. Eventuelt
Alle vedtagelser (jf. dog §6 og §13) træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted,
når 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. Der skal på
generalforsamlingen føres en speciel protokol. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må
indsendes til formanden for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.
§6 Ændringer af vedtægter
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelser eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede
medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger
efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til
DcH`s sekretariat.
§7 Adgang til generalforsamling
Alle aktive medlemmer af foreningen kan deltage i generalforsamlingen. Stemmeafgivelse ved fuldmagt
kan ikke finde sted.
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Kommenteret dagsorden
1. Valg af
a. Dirigent: Bestyrelsens forslag: Laurids Christoffersen
b. Protokolfører
c. Stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger revideret regnskab jf. § 10
4. Indkomne forslag (se bilag)
5. Valg af formand: Jørn Elsberg (modtager genvalg)
(Kasserer Thomas Kiær er valgt april 2018 for 1 ¾ år)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Kandidater: Eva Johansen (modtager genvalg),
Pia Degn
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Kandidat efterlyses
(Annette Hansen, Villy Nelmark og Anette Victoria Petersen er alle valgt i 2018 for 2
år; Ruby Mynthe Holm og Anne Rise er begge indsupplerede i 2018 for 1 år – ønsker ikke
genvalg)
7. Valg af min. 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år: Kandidat: Mikkeline Hare Jensen
(modtager
genvalg), yderligere kandidat(er) efterlyses
8. Valg af revisor for 2 år. Anne Mette Madsen – modtager genvalg.
(Heidi Rask er valgt som revisor for 2 år i 2018)
9. Valg af en revisorsuppleant: Lis Paasch – modtager genvalg
10. Valg af udvalgsmedlemmer samt suppleanter for disse:
Husudvalg:

Bestyrelsesmedlem (Jørn Elsberg)
Pia Degn – modtager genvalg
Peer Rasmussen (valgt 2018 for 2 år)
Vagn Myrhøj (valgt 2018 for 2 år)

Konkurrenceudvalg:
Jørn Elsberg – modtager genvalg
Maja Bertelsen – modtager genvalg
Lis Paasch (valgt 2018 for 2 år)
Anne Mette Madsen (valgt 2018 for 2 år)
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Aktivitetsudvalg:
Kandidat: Annette Hansen
Ulla Elsberg (valgt 2018 for 2 år)
Sascha Straarup modtager ikke genvalg
Webansvarlig:

Maria Bech Christensen valgt 2018 for 2 år

Trænerudvalg/Instruktør- & træningsudvalg (såfremt vedtægtsændring om
generalforsamlingsvalgt medlem vedtages)
11. Valg af Fanebærer:
Fanevagt:

Henrik Christensen – modtager genvalg
Forslag: Anne Rise

12. Evt.
Du har stemmeret såfremt du har betalt kontingent for 2019
Foreningen er vært ved kaffe og brød.
Vel mødt
Med venlig hilsen Bestyrelsen i DcH-Kolding
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