Hermed indkaldes til Generalforsamling i Gentofte Kunstskøjteløber Forening
Fredag den 11. juni 2021 kl. 18.00 - 20.00 i Gentofte Hallen, Hal A

Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægterne:

1.

Valg af dirigent (og referent)

2.

Formandens beretning (Udsendes dels på mail samt gøres tilgængelig på
hjemmesiden forud for generalforsamlingen)

3.

Valg af en revisor og en revisorsuppleant

4.

Regnskabet for 2020 fremlægges til godkendelse
3 b. Fremlæggelse af budget for 2021

5.

Behandling af indkomne forslag

6.

Valg til bestyrelsen

7.

Valg af suppleanter

8.

Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag kan
fremsendes på gkf@gkf.dk.
Dagsorden med indkomne forslag, herunder evt. foreslåede vedtægtsændringer,
vil blive opslået på GKFs hjemmeside senest 5 dage før afholdelse af
generalforsamlingen.

Foreningens gældende vedtægter kan ses her: https://s3-euwest-1.amazonaws.com/foreninglet-wordpress-offload-s3/wp-content/uploads/
sites/30/2021/01/13133910/GKF-Vedtægter-2020.pdf
Stemmeret har, jfr. § 10:
•

Aktive medlemmer, der er fyldt 16 år og har været aktive medlemmer i
mindst tre måneder

•

Forældre/værge til aktive medlemmer under 16 år, der har været
medlemmer i mindst tre måneder (1 stemme
pr. medlem)

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Heraf 4
bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en 2-årig periode, og 2 suppleanter, som
vælges for 1 år ad gangen.

Følgende er på valg:
• Jesper Haslund Kristoffersen, formand, er villig til genvalg
• Ronnie Knudsen, udtræder af bestyrelsen uden mulighed for genvalg
• Ann Carina Schubert, medlem, (indtrådt som medlem efter Natasha Goldbek
træk sig fra bestyrelsen), er villig til genvalg
• Jesper Lauritzen, medlem
• Anna Frejlev, suppleant, er villig til genvalg

Følgende er ikke på valg:
• Sara Watt, næstformand
• Edita Günel, kasserer
• Julia Jamme, medlem
Interesserede, der kunne tænke sig, at indtræde i bestyrelsen, er velkomne til at
henvende sig til den nuværende bestyrelse og høre nærmere om
bestyrelsesarbejdet.

På gensyn den 11. juni kl. 18.00

Med venlig hilsen

Jesper Haslund Kristoffersen
Formand for GKF

