Til alle medlemmer af Foreningen Veteranhjem Odense
Det er blevet tid til afholdelse af den ordinære Generalforsamling og det sker torsdag den 20. juni
2019, Kl. 17.00 på Veteranhjemmet, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C.
For at have stemmeret på Generalforsamlingen skal du have betalt dit kontingent senest torsdag den
23. maj 2019. Det er fastsat så lavt at vi håber alle kan være med, nemlig 100,- kr. for hele året.
Kontingentet kan indbetales på kontonummeret her:
Reg.nr.: 9219 Kontonummer 2190079476 eller på MobilePay 56735
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage
før afholdelsen (6. juni 2019). Den samme frist gælder for opstilling af personer til bestyrelsen.
Rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen samt opstillede kandidater til
bestyrelsen offentliggøres senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.
Allerede indkomne forslag samt opstillede kandidater til bestyrelsen er noteret!
Dagsordenen for generalforsamlingen er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent
Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Forelæggelse af årsregnskab til orientering
Forelæggelse af aktivitetsplan og budget til godkendelse
Fastsættelse af kontingent for medlemmer.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Bestyrelsen indstiller, at antallet af bestyrelsesmedlemmer fastholdes på 7 personer.
Derudover deltager de to suppleanter og den daglige leder i bestyrelsens møder.
Formand Michael Sandberg - valgt 2018 og er derfor ikke på valg
Næstformand Jens Østergaard - valgt 2018 og derfor ikke på valg
Sekretær Henrik Lægteskov Carlsen - valgt i 2018 og derfor ikke på valg
Medlem Steen Møller - valgt 2018 og er derfor ikke på valg
Medlem John Marquard Bendix Lassen - på valg - ønsker ikke genvalg
Medlem Peter Devantier - på valg - ønsker ikke genvalg
Medlem valgt af Dannevirkes bestyrelse - Henrik Dyhr - ikke på valg
Der skal altså vælges to medlemmer af bestyrelsen
Valg af 1. og 2. suppleant:
1. suppleant: René Melby – har overtaget 1. suppleantpladsen – ikke på valg
2. suppleant: Ledig

8.

Eventuelt.

Det er vores store håb at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen i år.
Der serveres kolde sodavand og kaffe/the.
Vel mødt
På bestyrelsens vegne,
Formand Michael Sandberg
vho@veteranhjem.dk

