Slagelse, den 13. Januar 2020
Til medlemmer af Slagelse MTB
Emne:
Ref.:
Dato:
Tid:
Sted:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020.
Slagelse MTB vedtægter af 2017-01-09.
mandag den 27. januar 2020
Kl. 19.00
Antvorskov Kasserne, 4200 Slagelse (hovedindgangen gennem kantinen)

Der serveres et lettere traktement. Af hensyn til hvor meget kage vi skal bage, så er bindende tilmelding til
generalforsamlingen nødvendig via kalenderen eller FB. Tilmelding imødeses ikke senere end fredag den
24. januar.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning ved formanden
3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Herefter fremlægges budget 2020
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
• Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes uændret på 650 kr. pr. voksenmedlem (fra 18 år og
opefter) samt 400 kr. pr. ungdomsmedlem (fra 8 år til og med 17 år) i 2020
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Rene Veggerby er på valg (modtager ikke genvalg), bestyrelsen foreslår Dannie Møller Vestergaard.
• Kim Kokborg Nielsen er på valg (modtager ikke genvalg), bestyrelsen foreslår Peter Hother.
• Lars Fischer Rasmussen er på valg (modtager ikke genvalg), kandidat søges
Bestyrelsen skal understrege, at alle kandidater naturligvis er velkomne, og at det er muligt ligeledes at stille
op på dagen.
7. Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant
• Bestyrelsessuppleant: Johan Grøndahl Jacobsen er på valg (Modtager ikke genvalg), bestyrelsen
foreslår Nikolai Hansen
• Revisor: Kenneth Meyer er på valg (modtager genvalg)
• Revisorsuppleant: Kasper Rasmussen er på valg (modtager genvalg)
8. Eventuelt
• Herunder kåring af Årets SMTB’er & Årets Præstation
det tilrådes medlemmerne at sætte sig ind i reglerne vedr. afvikling af ordinær generalforsamling som de er
angivet i vedtægterne § 11-13. Disse kan ses på hjemmesiden http://www.slagelsemtb.dk eller oplyses ved
henvendelse til bestyrelsen.
Forslag som ønskes forlagt generalforsamlingen (ikke vedtægtsændringer) skal være bestyrelsen i hænde
ikke senere end 19. januar. Kl 16

Med Venlig Hilsen
Kim Kokborg Nielsen
Næstformand
E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com
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