Generalforsamling i Dansk Citroënklub
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Dansk Citroënklub i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen afholdes søndag den 26. september
2021 kl. 13.00 i City Bowling, Rugårdsvej
46, 5000 Odense C.
Dansk Citroënklubs træf i 2021
bliver grundet COVID-19 holdt som
et éndagstræf i City Bowling, da det
forventes at alle har mulighed for at
deltage på en central placering i landet.
Det er vort håb at så mange som muligt har mulighed for at afse en dag for at
komme til Odense og deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden for
generalforsamlingen:
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§ 8. Ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes én
gang årligt på klubbens årlige træf. Indkaldelsen skal bringes i medlemsbladet
og på klubbens hjemmeside, således at
den er medlemmerne i hænde senest tre
uger før afholdelsen.
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 ét fraværende
medlem.
Der vil inden generalforsamlingen blive
serveret en let anretning inkl. 1 øl/vand
kl. 12.00 uden beregning.

DCK 
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Valg af dirigent.
Optælling af stemmer og fuldmagter.
Formandens beretning fra det forløbne år.
Interessegruppernes beretninger.
Citræfgruppens beretning.
Kassereren fremlægger revideret
regnskab.
Fastlæggelse af grundkontingent og
bladkontingent for det kommende
år.
Valg af klubbens daglige ledelse:
a: formand + personlig suppleant.
b: kasserer + personlig suppleant.
c: sekretær.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Valg af eksterne repræsentanter.
Valg af Citræfgruppe.
Godkendelse af klubbens regelsæt,
hvis der i det forløbne år har været
ændringer.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

Adgang for deltagelse er som tidligere
år, men det kræver tilmelding af hensyn
til frokosten senest den 22. september
på mail
general2021@danskcitroenklub.dk
HUSK navn(e) og medlemsnummer.
Venlig hilsen og på gensyn
Den daglige ledelse og
CITRÆF-gruppen
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