Kære løbere og forældre i HKF,
Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes
torsdag den 10. september 2020 kl. 17:30-19.00
Generalforsamlingen afholdes i loungen, hvis dette ikke er muligt bliver det send besked ud om
nyt sted.
Adgang til generalforsamlingen har medlemmer, stemmeberettigede personer og særlige af
bestyrelsen indbudte personer.
Stemmeberettiget er ethvert aktivt/passivt medlem over 18 år samt forælder/værge til medlemmer
under 18 år.
Stemmeretten bortfalder, dersom medlemmet er i restance på dagen for generalforsamlingens
afholdelse.
Stemme kan afgives ved fuldmagt. Dog kun 1 fuldmagt pr. fremmødte stemmeberettiget person.
Nedenfor agenda jf. klubbens vedtægter.
Agenda:
1.
Valg af dirigent.
2.
Formanden aflægger beretning.
3.
Kassereren fremlægger det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab.
4.
Behandling af indkomne forslag*.
5.
Formel oplysning om fastsæt kontingent, sæson 2020-2021.
6.
Godkendelse af budget.
7.
Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
Følgende poster/personer er på valg.
1. Marjo Juntunen-Nielsen, Tanja Buch-Weeke og Lone Mariboe er på valg for en 2-årig
periode.
Tanja har meddelt at hun ikke stiller at stille op til genvalg. Bestyrelsen foreslår Niels
Bruus-Jensen som nyvalg. Bestyrelsen foreslå genvalg af Marjo og Lone.
Henrik Skovlund, Susanne Schöller, Grith Borgen og Marie-Louise Rørbøl er IKKE på
valg
2. Der søges 2 suppleanter til bestyrelsen, som vil blive trukket ind, såfremt bestyrelsen ikke
længere er fuldtallig, iflg vedtægter. (suppleanter er af 1 års varighed) Vivi Magnussen
var suppleant forrige år, og er således på valg.
8.
9.

Valg af minimum en, helst to revisorer for en etårig periode.
Tanja Komleva forrige års revisor, er således på valg.
Eventuelt.

*Eventuelle indkomne forslag fra medlemmer, skal for at kunne blive behandlet på
generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den ordinær
generalforsamlingens afholdelse.
Bemærk at regnskab og budget bliver udsendt 7 dage forud for den ordinære generalforsamling jf.
klubbens vedtægter.
Med venlig hilsen
HKF’s bestyrelse, sæson 2019-2020
Bestyrelsesformand, Marjo Juntunen-Nielsen

