Aabenraa den 25. januar 2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i RAA billardklub
Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00 i klubbens lokaler på
Uglekær 1, 6200 Aabenraa
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er jf. vedtægterne følgende:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag. Der er kommet forslag om vedtægtsændring fra bestyrelsen (se
næste side)
7) Valg af formand. Frank Schütt modtager genvalg.
8) Valg af menige medlemmer. På valg er Bo Boisen, Henning Nielsen og Thomas Jørgensen, Bo
genopstiller ikke. Henning og Thomas genopstiller.
9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, men om det er muligt gerne 2 suppleanter.
10) Valg af revisor og revisorsuppleant. Eventuelt

Enhver der har lyst er selvfølgelig velkommen til at stille op til de poster der skal besættes.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse (dvs. senest søndag d. 24. marts 2019).
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Af hensyn til kaffe m.m. vil vi gerne have en tilmelding senest den
21. marts 2019. Skriv jer på listen i klubben.
Vi glæder os til at se jer.
M.v.h.
Bestyrelsen

Forslag til vedtægtsændringer vedrørende § 4
Nuværende ordlyd:
§ 4 Indmeldelse.
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær eller kasserer. For medlemmer
under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.
Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid på 4 x gratis i løbende måned for nye
medlemmer.

Foreslås ændret til:
§ 4 Indmeldelse.
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær eller kasserer. For medlemmer
under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for mindst
tre måneder.
Der er en prøvetid på 4 x gratis for nye medlemmer inden indmeldelse.
Gæster skal betale for dagsspil.

