A’GamerZ Indkaldelse ordinær generalforsamling 2020
Hvad:
Hvor:
Hvornår:

Albertslund Gamerz’ ordinære generalforsamling 2020
Mødelokalet på 1. sal på Roskilde Kro på Egelundsvej 7C i Albertslund
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00

Dette er den foreløbige indkaldelse udsendt 24. februar 2020. Endelig indkaldelse
udsendes senest 26. marts 2020 sammen med årsregnskabet for 2019.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning herunder godkendelse
6. Indkommende forslag herunder afstemning
7. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget
9. Valg til bestyrelsen og suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Ad 6. Indkommende forslag herunder afstemning
Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 16. marts 2020. Disse kan sendes til
formanden på formand@agamerz.dk og betragtes være rettidige, hvis de modtages inden tidsfristen.
Ad 7. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
Indmeldelsesgebyr foreslås bibehold på 0,-. Kontingentprisen foreslås bibeholdt på 200,- årligt.
Ved eventuel modtagelse af trøjer øges kontingentet med 50%.
Ved indmeldelse betales 200,- for et helt års kontingent, hvor kontingentperioden er løbende.
Ad 9. Valg til bestyrelsen og suppleanter
På valg ifølge vedtægterne:
Kasserer: Bente Brolev
Menigt bestyrelsesmedlem: Emil Rabing
Menigt bestyrelsesmedlem: Vakant
Første suppleant: Vakant
Anden suppleant: Vakant
Kandidater skal være indmeldt i foreningen senest den 3. marts 2020. Hvis de er forældre eller
værge til et umyndigt medlem dog senest inden generalforsamlingens start.
Kandidater som ikke kan være tilstede på selve generalforsamlingen skal oplyse om deres
kandidatur senest 15 dage før, som er den 16. marts 2020. Sendes til formand@agamerz.dk.
Vi opfordrer alle, som gerne vil være med til at påvirke foreningen fremadrettet at stille op til
bestyrelsen. Det gælder også medlemmer under 18 år, som kunne tænke sig at prøve kræfter med
bestyrelsesarbejde.
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Ad 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg ifølge vedtægterne:
Revisor: Jørgen Lind
Revisorsuppleant: Katja Lindgreen
Kandidater skal være indmeldt i foreningen senest den 3. marts 2020. Hvis de er forældre eller
værge til et umyndigt medlem dog senest inden generalforsamlingens start.
Kandidater som ikke kan være tilstede på selve generalforsamlingen skal oplyse om deres
kandidatur senest 15 dage før, som er den 16. marts 2020. Sendes til formand@agamerz.dk.
Vel mødt til generalforsamlingen.
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