Søndermarkens Antenneforening afholder
generalforsamling torsdag den 23.marts klokken
19.00 på biblioteket i Vejle

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år og om planerne for 2017
Beretningen skal godkendes af generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges
generalforsamlingen.
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
NB: Regnskabet kan rekvireres hos formand Jan Jensen, Søndermarksvej 57
(formand@smaf.dk).
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne
NB: Forslag fra medlemmerne sendes med brev eller mail
til formand Jan Jensen, Søndermarksvej 57 (formand@smaf.dk).
Forslagene skal være formanden i hænde senest den 15. marts.
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter
8. Ændring af vedtægterne
NB: Bestyrelsen foreslår i enighed, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra seks
til fem medlemmer. Det kræver en ændring af vedtægternes paragraf 20, så den nye
formulering bliver:
”Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær og 2
bestyrelsesmedlemmer”.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
NB: Sekretær og formand er på valg samt et bestyrelsesmedlem. Valget af sidstnævnte
udgår, såfremt vedtægtsændringen vedtages.
10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
11. Eventuelt

-fortsættes!

Søndermarkens Antenneforening afholder
ekstraordinær generalforsamling torsdag den
23.marts klokken 20.00 på biblioteket i Vejle
På den ordinære generalforsamling foreslår bestyrelsen
en ændring af vedtægterne. Den kan kun vedtages, hvis 2/3 af
foreningens medlemmer stemmer for jf. paragraf 26. Da
bestyrelsen ikke forventer et så stort fremmøde ved
den ordinære generalforsamling, har den
besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
Her kan vedtægtsændringen vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for jf. paragraf 26.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Ændring af vedtægterne
NB: Bestyrelsen foreslår i enighed, at antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra seks
til fem medlemmer. Det kræver en ændring af vedtægternes paragraf 20, så den nye
formulering bliver:
”Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær og 2
bestyrelsesmedlemmer”.
4. Eventuelt
Bestyrelsen
www.smaf.dk

