A’GamerZ

- gaming fra A til Z

Albertslund, den 23. november 2017

Indkaldelses til

Ekstraordinær generalforsamling
Søndag den 3. december 2017 kl. 14.00
Roskilde Kro på Egelundsvej 7C i Albertslund
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Orientering ved formanden
5. Forslag og kort diskussion
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Baggrund for ekstraordinær generalforsamling
Der er tre grunde til denne ekstraordinære generalforsamling:
A) Alle poster er ikke besat i forhold til vedtægterne. Især posten som revisor er meget vigtig at
få besat inden årets udløb, så vi har en til at revidere foreningens regnskab, som er valgt på
en generalforsamling.
B) Foreningen vokser hurtigt, så der er brug for såvel flere frivillige kræfter som økonomiske
midler, hvis det nuværende aktivitetsniveau skal bibeholdes – eller gerne udvides.
C) Jeg er kronisk syg med uhelbredelig kræft og udskiftede hjerteklapper. I øjeblikket er jeg i et
behandlingsforløb, hvor jeg ikke skal have min faste medicin, som giver mig kraftige
bivirkninger, så jeg er uarbejdsdygtig tre dage om ugen. Det er årsagen til, at jeg kan arbejde
med fuld styrke indtil april/maj 2018, hvor jeg skal tilbage på den bivirkningstunge medicin.
Jeg påtænker at fortsætte som formand, da der er meget gode udsigter til, at den nuværende
behandling giver et godt resultat, men har brug for andre ansvarlige til at tage sig af de mere
praktiske ting, som at stå for arrangementer, ture, afvikling af kampe og hyggegaming med
mere.
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Efter orienteringen vil der være lidt tid til at komme med forslag og en kort diskussion. Det er
meningen af en mere dybdegående diskussion og yderligere tiltag skal ske på et senere tidspunkt, så
dette er kun skal være starten.

Tale-, stemme- og opstillingsret
Alle medlemmer uanset alder har ret til at tale, stemme og stille op til poster på
generalforsamlingen.
En forælder kan repræsentere deres umyndige barn på generalforsamlingen, men dog ikke stille op
til poster ud over posterne som revisor og revisorsuppleant, som alle - også uden tilknytning til
foreningen, kan stille op til.
En forældre til et medlemskab på mindst 28 dage kan dog indmelde sig inden generalforsamlingens
start og være fuldgyldigt medlem med samme rettigheder, som et medlem med mindst 28 dages
medlemskab og derved kan blive valgt til poster i foreningen.
Alle medlemmer, som er indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling, har været medlem i
mindst 28 dage ved generalforsamlingens start.

Jeg glæder mig til at se mange af jer til generalforsamlingen, som bevidst bliver afholdt samtidig
med hyggegaming – så tag de unge medlemmer med, så de kan få hygget sig imens.

Med venlig hilsen
Claus Agerskov
Formand for Albertslund Gamerz
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