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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen HERREMAD
tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 20.00 i Skæring Skoles hjemkundskabslokale.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent uden for bestyrelsen.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassereren
a) aflægger det reviderede regnskab for det seneste regnskabsår til godkendelse
b) fremlægger budget for det nye år
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse
a) formanden, som vælges i lige år for en periode på 2 år, er på valg i år og modtager ikke
genvalg.
b) næstformanden, Carl Langgaard, som vælges i ulige år for en periode på 2 år, er ikke på valg
i år, men ønsker at fratræde som næstformand. Er villig til at overtage post som menigt
medlem af bestyrelsen.
c) kassereren, som vælges i lige år for en periode på 2 år, er på valg i år og modtager ikke
genvalg.
d) Peer Aidel er valgt for en periode på 2 år i lige år, er på valg i år og modtager ikke genvalg.
e) Mogens Borg Lauritzen valgt for en periode på 2 år i ulige år er ikke på valg i år.
7. Revisor Ole Berg blev i år 2012 valgt for 2 år og er derfor på valg i år og modtager genvalg.
8. Revisorsuppleant Henning Arendt er valgt for 1 år ad gangen og er derfor på valg og er villig til
genvalg.
8. Eventuelt.
Ad 1: Bestyrelsen forelår Henrik Fode valgt til dirigent
Ad 4: Under forbehold for dirigentens godkendelse fremlægger Peer Aidel vedlagte forslag
(indleveret til bestyrelsen den 15. januar 2014) om ændring af foreningens vedtægter
Ad 6 a: Bestyrelsen foreslår Henrik Fode valgt til ny formand
Ad 6 b: Bestyrelsen foreslår Henrik Rasmussen valgt til ny næstformand for eet år
Ad 6 c: Bestyrelsen foreslår Henning Arendt valgt til ny kasserer
Ad 6 d: Bestyrelsen foreslår Carl Langgaard valgt til afløsning af Peer Aidel
Ad 7: Dersom Henning Arendt vælges til ny kasserer, vælges ny revisorsuppleant.
Egå d. 21. januar 2014
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