Den 10. februar 2018

Til
Gb-foreningens medlemmer

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling 2018
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling med det særlige
punkt at nedlægge Gb-foreningen

søndag den 11. marts 2018 kl. 10:00
Idrætshøjskolen Århus, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov
Af praktiske hensyn til forplejning vil vi bede om en tilkendegivelse
på mail (info@gb-foreningen.dk) om man deltager – tak 😊

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere (3 stk.).
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende
år til godkendelse.
4. Forslag om nedlæggelse af Gb-foreningen
Der er forslag om nedlæggelse af Gb-foreningen – se
vedhæftede motivation!
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollørsuppleant.
9. Eventuelt

Gb-foreningen
E-mail:
info@gb-foreningen.dk
Web:
www.gb-foreningen.dk

Bypassed
på den fede måde

Iht. vedtægterne skal der indkaldes således:
§ 12. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3
af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal
ledsages af udførlig dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er
fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.
§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i maj
måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved opslag på
hjemmesiden og skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
I henhold til vedtægternes §8 opnås stemmeret således:
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i
restance med kontingent, har ikke stemmeret. Medlemskabet dokumenteres ved
forevisning af gyldigt medlemskort eller billede-ID (pas, kørekort o.l.)
Da denne generalforsamling har det særlige punkt, at der er forslag om Gb-foreningens
nedlæggelse skal vi gøre opmærksom på følgende jf. vedtægterne:
§ 14.

Opløsning/ændring af formåls paragraf:

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette
øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret
og mindst 5/6 af de fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget.
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny
generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal uden hensyn til de
fremmødtes antal.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Julemærkehjemmene i
Danmark.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående eller i almindelighed er man velkommen til at
kontakte Jørgen Nørgaard på tlf. 25 56 30 69 eller på mail jn@gb-foreningen.dk.

Venlig hilsen
På Gb-foreningens vegne
Jørgen Nørgaard
Formand

Dette dokument er ikke underskrevet, da det er udsendt elektronisk!

