Kære medlem af Shipman 28 Klubben
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dato: 24. oktober 2018
-

Lørdag den 17. nov. 2018 kl. 12.00 i Odense

Herved indbydes du som medlem af Shipman 28 Klubben til ordinær generalforsamling, som
afholdes i det gamle klubhus: Gammel Havnekaj 1, 5000 Odense C.
Klubben byder på et let tragtement. Af hensyn til diverse indkøb er tilmelding nødvendig –
Se yderligere om TILMELDING nederst på siden.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Årsregnskab
* Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

*Forslag om nye tiltag indenfor klubben
Klubbens næstformand, Jens Christensen, vil fremlægge ideer og forslag til, hvordan
bestyrelsen agter at køre klubben fremover. En forenkling af klubbens hjemmeside vil komme
på tale. Ligeledes arbejdes der på af gøre brug af de sociale medier.
Indkomne forslag fra klubbens medlemmer
Såfremt bestyrelsen modtager forslag for behandling på generalforsamlingen, vil du
modtage info herom via e-mail.

TILMELDING
Torben Peetz skal modtage din tilmelding senest onsdag den 14. november 2018.
Tilmelding på telefon: 30 45 97 49 eller via e-mail: formand@shipman28.dk

Jens Christensen
naesformand@shipman28.dk

Torben Peetz
formand@shipman28.dk

Jørn Nielsen:
sekretaer@shipman28.dk

Valg til bestyrelsen i 2018
Shipman 28 Klubben ønsker at gøre opmærksom på, at man som medlem af klubben kan
lade sig opstille for valg til bestyrelsen, hvor denne i alt har 3 bestyrelsesmedlemmer, som
klarer klubbens daglige arbejde.

BESTYRELSEN
Torben Peetz…......(Formand og kasserer stopper)……….……..
Jens Christensen ..( næstformand)….…………........................
Jørn Nielsen ………( sekretær)………………………………………

PÅ VALG
JA
NEJ
NEJ

GENVALG
NEJ

Ebbe Horsted ………………………………………………..

JA

?

REVISOR
Torben Hansen ………………………………………………

JA

?

REVISORSUPPLEANT
Ny revisorsuppleant skal vælges …………………………

JA

?

WEBMASTER
Ivan Harpsøe …. ..(Webmaster stopper)…………………

JA

NEJ

BESTYRELSESSUPPLEANT

Ændring af vedtægter
Evt. forslag til ændring af klubbens vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage
før generalforsamlingen afholdes. Der kan rettes henvendelse til bestyrelsen via email:
bestyrelsen@shipman28.dk

Mød op og deltag i væsentlige afgørelser om klubbens fremtid
Bestyrelsen ser frem til, at mange klubmedlemmer deltager i generalforsamlingen og bidrager til
en konstruktiv sammenkomst, hvor der vil være mulighed for at møde mange af klubbens
medlemmer.
Med sejlerhilsen
Shipman 28 Klubben
Jens Christensen
naesformand@shipman28.dk

Torben Peetz
formand@shipman28.dk

Jørn Nielsen:
sekretaer@shipman28.dk

