Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
foreningen Vores Nykøbing
Nykøbing F. den 7. september 2020

Vores Nykøbing afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 18.00 hos
Folketidende Gruppen, Tværgade 20, 4800 Nykøbing F. (Kantinen på 2. sal - indgang i gården)
Kl. 18.00

Ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

		Dagsorden
		
1. Valg af dirigent
		

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

		

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

		

4. Forelæggelse af budget til orientering

		

5. Godkendelse af kontingent

		

6. Indkomne forslag

		

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægterne:

		
		
		
		

Nuværende formulering af § 3, stk. 3:
”Bestyrelsen kan gøre indsigelse mod medlemsoptagelsen og afvise at optage et 		
medlem, men skal i så fald orientere det nye medlem inden 14 dage fra indmeldelsen,
Såfremt bestyrelsen ikke benytter sin indsigelsesret, er medlemmet optaget automatisk
efter indsigelsesperiodens udløb.”

		
		
		
		

Bestyrelsens forslag til ny § 3, stk. 3:
”Bestyrelsen kan nægte optagelse af en optagelsessøgende, når særlige grunde taler
herfor. Nægtelse af optagelse skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, 		
efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen 		
skal med simpelt flertal, stadfæste eller forkaste bestyrelses beslutning om nægtelse af
optagelse af den optagelsessøgende.”
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
		
		
Jan Koch (East Logistics) – ønsker genvalg
Morten Ammentorp (Advokatfirmaet Drachmann) – ønsker genvalg
		
Michael Rafn (Arbejdernes Landsbank) – ønsker genvalg
		
Per Kristiansen (Kvickly) - ønsker genvalg
		
Claudia Pilemand - udtræder af bestyrelsen
		
		
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
		

9. Valg af revisor

		10.Eventuelt
OBS: Grundet Covid-19 har bestyrelsen besluttet, at der kun kan deltage 1 person pr.
medlemsvirksomhed. Generalforsamlingen afvikles med sikker afstand og uden foredrag og spisning.
Vi skal sikre os god plads til alle deltagere til generalforsamlingen, og skal derfor bede om tilmelding
på aa@voresnykobing.dk senest den 29. september 2020.
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
2 uger inden generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Jan Koch
Formand
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