
 

 

 
  Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

2020-03-30 
  

 2020-06-20 
Kære KAF-medlem 
 
Kvistgård Agility Forening indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der efter aflysningen i marts 
måned p.g.a. COVID-19 pandemien afholdes den 17. august 2020 kl. 18.30 i klubhuset på Borsholm 
Idrætsanlæg med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Valg af to stemmetællere. 
4. Bestyrelsens beretning.  
5. Revideret regnskab og budget forelægges. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Indkomne forslag. 
8. Valg af bestyrelse:  
 På valg er: 
 Poul Lerche  (villig til genvalg) 
 Niels Frederiksen (villig til genvalg) 
 Sanne Dræbye  (villig til genvalg) 
 Sabine Serwin  (villig til genvalg)  
9. Valg af bestyrelsessuppleanter: 

På valg er: 
 Anne Mickelborg (villig til genvalg) 
 Stine Bardram  (villig til genvalg) 
 Frank Rosengaard (villig til genvalg) 
 Anders Rohde  (genopstille ikke)  
10. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
 På valg er: 
 Revisor:  Linette Søgaard Madsen (villig til genvalg) 
 Revisorsuppleant: June Nyboe Hammer  (villig til genvalg) 
11. Eventuelt. 

 

Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 7 skal - jf. vedtægternes § 9, stk. 4 - være forenin-
gen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Evt. forslag kan fremsendes enten pr. post (Drejervej 
23, 3100 Hornbæk) eller pr. mail (bestyrelse@kaf-agility.dk). Endelig dagsordenen med rettidige indkomne 
forslag formidles til samtlige medlemmer 1 uge før generalforsamlingen. 
 
I fortsættelse af generalforsamlingen vil bestyrelsen orientere om aktuelle emner, som på den ene eller 
anden måde har betydning for foreningens dagligdag og fremtid. De mere konkrete emner vil blive annon-
ceret senest samtidig med udsendelse af den endelige dagsorden. Hvis du føler, at du er ved at brænde 
inde med en fantastisk idé eller et spørgsmål, som du gerne vil have drøftet og besvaret, må du meget ger-
ne sende os en mail med dit forslag/ønske på adressen bestyrelse@kaf-agility.dk. 
 
Under generalforsamlingen og den efterfølgende orientering vil der vanen tro blive serveret drikkevarer 
(kaffe, the, sodavand og/eller øl), og mon ikke der også vil blive budt på et lille stykke kage. Bestyrelsen 
forventer, at vi vil kunne runde generalforsamling og medlemsorienteringen af senest kl. 21.30.  
 

På bestyrelsens vegne 
 

Lars Bang 
Formand for Kvistgård Agility Forening 
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