MARKEDSFØRING FANØ

DAGSORDEN
Generalforsamling i Markedsføring Fanø
Mødetid:

Tirsdag den 23. oktober 2018 kl 19.30-19.35

Mødested:

Kellers Badehotel, Nordby

Deltagere:

7 stemmeberettigede medlemmer var mødet op

Mødeleder:

Edel Müller

Referent:

Poul Therkelsen

Punkter på
dagsordenen:

1. Valg af dirigent ..................................................................................... 1
2. Forslag til vedtægtsændringer ............................................................... 1
3. Evt …………………………………………………………………...2

Dagsorden pkt:

1. Valg af dirigent

Motivering:
Bilag:
Beslutning:

Bestyrelsen indstillede Edel Müller
Edel Müller valgt som dirigent
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse er sket pr e-mail den 2. oktober
2018. Indkaldelsesvarslet på de 3 uger er derfor overholdt og
generalforsamlingen lovlig indkaldt

Dagsorden pkt:

2. Forslag til vedtægtsændringer.

Motivering:

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget på
den ordinære generalforsamling den 26. september, men da 2/3 af
medlemmerne ikke var tilstede, er en ekstraordinær generalforsamling
nødvendig. Her kan vedtægtsændringer vedtages såfremt 2/3 af de
tilstedeværende stemmer for.
Bestyrelsen indstiller følgende ændringer af foreningens vedtægter:
BESTYRELSE
Nuværende ordlyd:
I øvrigt ledes Foreningen af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer. Disse
vælges for et år ad gangen, men kan genvælges. Bestyrelsen
konstituerer sig selv.
Bestyrelsens forslag til ændring:
I øvrigt ledes Foreningen af en bestyrelse på 5 medlemmer.

De 5 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære
generalforsamling. I ulige år afgår 3 medlemmer og i lige år 2
medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
REGNSKAB OG REVISION
Nuværende ordlyd:
Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30 juni. Overgangsregnskabet i
2016 er 1. januar til 30. juni 2016. Regnskabet revideres af en af
generalforsamlingen valgt registreret eller statsaut. revisor.
Bestyrelsens forslag til ændring:
Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30 juni. Regnskabet revideres af de
af generalforsamlingen valgt revisorer.
estyrelsen gennemgik bestyrelsens beretning, som er vedlagt dette
referat som bilag.
Bilag:
Beslutning:

Vedtægtsændringerne enstemmigt vedtaget

Dagsorden pkt:

3. Evt

Motivering:
Bilag:

Intet

Dato:__________________

Dirigent

_______________________
Edel Müller
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