Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling som afholdes på adressen:
Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Str.
Lørdag d. 30.3. kl. 11.00
Dagsorden iht. §12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af mindst 2 stemmetællere
Godkendelse af formandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
Budgetbehandling og fremtidig virksomhed,
herunder evt. fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde
senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne senest 10 dage før
generalforsamlingen.
Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4
uger før generalforsamlingen, jf. § 8, stk. 6.
Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som
suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling.
Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, der er fyldt 18
år.
Iht. § 7. skal samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.
Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været
medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Kontingentet skal være betalt senest den 20. januar
for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.
Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen for en toårig periode er:
Lone Pedersen
- modtager ikke genvalg
Rikke Olsen
- modtager ikke genvalg
Ole Walthersdorf Pind
- modtager genvalg
Desuden er de to suppleanter på valg:
Alice G. Nielsen
Birgit Borg

- modtager valg
- modtager ikke valg

Der er altså behov for, at nogen stiller op til bestyrelsen og det vil også være rigtig fint med to suppleanter –
der er opgaver nok at tage fat på. Hvis du gerne vil vide lidt mere om bestyrelsesarbejdet, er du velkom-men
til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne med dine spørgsmål.
Klubben byder på frokost og drikkelse til medlemmer, der deltager i generalforsamlingen.
Vi vil derfor rigtig gerne have din tilmelding, så der er nok mad til alle.
Tilmelding til frokost senest d. 16.03.2019 til Lone Pedersen, formand@kooikerhondje.dk

Medlemskontingent 2019
Som vedtaget til sidste års generalforsamling, så stiger medlemskontingentet i 2019 til kr. 380 kr. og
familiemedlemskab koster yderligere 50%.
Vi benytter DKK´s medlemsadministration, så opkrævningen kommer til dig fra Dansk Kennel Klub. Det er
muligt at tilmelde Betalingsservice, måske har du allerede gjort det.
Hvis man har familiemedlemskab, så kommer der to opkrævninger: En til hovedmedlemmet på 380 kr. og
en til familiemedlemmet på 190 kr.

