Svendborg Senior Idræt

Der indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling i Svendborg Senior Idræt

Mandag den 26. februar 2018, kl. 14.00
i Borgerforeningens Guldsal, Ramsherred.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 12.2.2018).
5. Forslag til
a. Budget for 2018
b. Medmedlemskontingent for 2019.
6. Valg af formand. (Formanden er ikke på valg)
7. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen udvides i år med 1 medlem til 7 medlemmer ekskl.
formanden. Alle valg gælder for 2 år således, at der vælges 4 medlemmer i lige år og 3
medlemmer i ulige år. (På valg er Churt Pedersen, Bernt Koch og Bjarne Jørgensen. Churt og Bernt
modtager ikke genvalg).

8. Der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen,
indgår vedkommende i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode. (Nuværende 1. suppleant,
Stinne Tram, stiller op til bestyrelsen og nuværende 2. suppleant, Pia Bach Sørensen, er villig til genvalg).

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Revisor Bjarne Petersen og Erling Knudsen samt
revisorsuppleant, Steen Warming, er villige til genvalg).

10. Eventuelt.
--oOo-Efter generalforsamlingen har vi fornøjelsen at servere et glas vin eller øl og et par sandwich. ”Karl
Pedersen med 2 venner” vil sørge for underholdningen den næste time med danske sange fra 50-,
60- og 70’erne - og sikkert også nogle engelske.
Husk medlemskortet, som giver adgang til generalforsamling, servering og underholdning
Af hensyn til arrangementet skal der ske tilmelding til holdlederen senest mandag den 19.
februar – evt. inden samme dato til foreningens sekretariat: Mandag kl. 11.00 -13.00 eller onsdag
& fredag kl. 10.00 - 12.00.
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