Generalforsamling
i Dansk Citroënklub
På grund af COVID-19 blev den tidligere indkaldte generalforsamling udskudt
indtil videre.
Der indkaldes derfor igen til ordinær
generalforsamling i Dansk Citroënklub
i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen afholdes søndag, den 22.
november 2020 kl. 13.00 hos:
City Bowling A/S, Rugårdsvej 46, 5000
Odense C.
Til behandling på den ordinære generalforsamling er ethvert DCK-medlem
berettiget til at fremsende forslag. Disse
skal være den daglige ledelse i hænde
senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stemmeret udøves ved personlig
tilstedeværelse. Fraværende medlemmer kan dog give skriftlig fuldmagt til én
navngiven person. Fuldmagten afleveres
til dirigenten. Hvert fremmødt DCK-medlem kan kun stemme for et fraværende
medlem.
Da der i øjeblikket stadigvæk er restriktioner med hensyn til antal personer,
der forsamles, ser vi os nødsaget til
at bede medlemmerne om tilmelding
senest 15. november – husk at angive
medlemsnummer.
Inden generalforsamlingen er der
mulighed for kl. 12.00 at spise frokost i
form af en platte ved at indbetale 100 kr.
pr. kuvert på MobilePay 62876 senest
15. november 2020 – husk at angive
medlemsnummer.
Tilmelding på general@danskcitroenklub.dk med angivelse af antal personer.

DCK 

Dagsorden for
generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Optælling af stemmer og fuldmagter.
3. Formandens beretning fra det forløbne år.
4. Interessegruppernes beretninger.
5. Citræfgruppens beretning.
6. Kassereren fremlægger revideret
regnskab.
7. Fastlæggelse af grundkontingent og
bladkontingent for det kommende år.
8. Valg af klubbens daglige ledelse:
a: formand + personlig suppleant.
b: kasserer + personlig suppleant.
c: sekretær.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Valg af eksterne repræsentanter.
11. Valg af Citræfgruppe.
12. Godkendelse af klubbens regelsæt,
hvis der i det forløbne år har været
ændringer.
13. Behandling af indkomne forslag.
14. Eventuelt.

Valg til daglig ledelse.
På den ordinære generalforsamling
er der ifølge vedtægterne valg af daglig
ledelse.
Da vor nuværende sekretær ikke
ønsker genvalg, er det derfor muligt i god
tid at kunne annoncere efter en afløser til
posten som sekretær.
Sekretærposten i Dansk Citroënklub
har som primær funktion at fungere som
referent ved generalforsamlinger og møder. Derudover vil der være mulighed for
at udvikle funktionen i samarbejde med
formand, kasserer, suppleanter samt
interessegrupperne.
Da sekretærposten på samme vis som
de to andre poster i den daglige ledelse
må forventes at skulle udfyldes hele
året, må den kommende sekretær være
indforstået med at skulle yde en indsats
lidt ud over det sædvanlige.
Hvis der blandt medlemmerne skulle
være en person, der vil tage opgaven
op til overvejelse, er vedkommende velkommen til at kontakte den nuværende
daglige ledelse for yderligere information.
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