Generalforsamling
THE OUTLAWS

Torsdag, 14. marts 2013
kl. 20.00 – ?
Vestermarkskolen, Aars

NB! HUSK udendørssko,
da vi skal gå til et andet lokale v/p-pladsen
Dagsorden

1.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2.

Formandens beretning

3.

Fremlæggelse af regnskab

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
 På valg er: Lone Sørensen, Jonna Matthiassen, Lars-Bo Seidelin og
Hanne Hansen
 Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen
 Nuværende suppleanter: Stine Matthiassen og Anne Marie Pedersen

5.

Valg af 1 revisor
 På valg er: Bente Duedal

6.

Valg af 1 suppleant for revisor
 Nuværende: Lillan Knærkegaard

7.

Indkomne forslag



§ 6 Sæson og kontingent
Den faste sæson regnes normalt fra 1/9-31/12 og 1/1-30/4.
Kontingentet og sæsonen fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales halvårsvis forud (hhv. 2. danseaften i første halvdel og 1. danseaften anden halvdel).
Hvis det af uforudsete årsager skønnes nødvendigt, kan kontingentet hæves for
2. halvår; dette skal dog meddeles medlemmerne ved opslag senest 1/12.

Foreslås ændret til:







§ 6 Sæson og kontingent
Den faste sæson regnes normalt fra 1/9-31/12 og 1/1-30/4.
Kontingentet og sæsonen fastsættes af bestyrelsen, én gang årligt. Kontingentet
betales forud for ét år ad gangen (senest på 3. danseaften), på det udleverede girokort eller overførsel via Netbank.
Hvis det af uforudsete årsager skønnes nødvendigt, kan der opkræves et ekstra
kontingent for perioden 1/1-30/4. Dette skal dog meddeles medlemmerne ved
opslag senest 1/12.
Hvis en danser stopper inden sæsonophør vil der IKKE blive refunderet kontingent.

8.

Eventuelt (her kan intet vedtages)
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indleveret skriftligt eller pr. e-mail til formanden, senest 8 dage (7. marts) før generalforsamlingen
afholdes.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, såfremt man var gyldigt
medlem pr. 31. december 2011.
Klubben byder på sodavand, øl og kage – medbring selv kaffe, the mv og koppper.
På bestyrelsens vegne
Karsten Dodensig
Hjedsbækvej 373
9541 Suldrup
formand@theoutlaws.dk

PS:

Vi starter generalforsamlingen kl. 20.00 (dvs. være klar kl. 19.55). Der er dans både
før og efter; vi danser på forskellige niveauer, så der er noget for jer alle.

