Medio januar 2019

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling 2019
onsdag den 27.2.2019 kl. 19 på Østergård
Karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge

Ifølge vedtægterne er følgende dagsorden til behandling:

1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent samt referent
2.

Bestyrelsens beretning for medlemsåret 2018 til godkendelse

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 til efterretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget for 2019 og fastlæggelse af kontingent for 2020.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for to år
7. Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt.
Ad 2: Årsberetningen for 2018 er vedhæftet og lagt på kunstforeningens hjemmeside
Ad 3: Det reviderede regnskab for 2018 er vedhæftet
Ad 4: Forslag, der ønskes behandlet, sendes til formanden senest den 12.2.2019 (vh@pigespejder.dk)
Indleverede forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 8 dage inden generalforsamlingen
Ad 5: Budgettet for 2019 vil blive fremlagt til orientering på generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020.

Ad 6: Ifølge vedtægterne skal der i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er:
Kaare R. Skou modtager genvalg
Flemming Jensen modtager genvalg
Vivi Holm modtager genvalg

Ad 7: Ifølge vedtægterne skal der hvert år vælges en 1. og 2. suppleant for 1 år.
På valg er Inger Odgaard, som genopstiller
Bestyrelsen foreslår Uffe Søborg som den anden suppleant i stedet for Anne Wärme Vestergård, som ikke
genopstiller.
Ad 8: Vore to revisorer er henholdsvis Birthe Baxter og Søren Larsen. Begge genopstiller.
Pram Gad genopstiller som revisorsuppleant

Velkommen til generalforsamlingen:
Ved generalforsamlingen vil der være salg af kaffe, kage og vin samt vand.
Vi opfordrer til evt. selv at medbringe de fremsendte dokumenter, idet de ikke vil ligge til uddeling.
Derimod vil vi uddele et antal eksemplarer af regnskabet.
Bestyrelsens arbejde er i høj grad organiseret som udvalgsarbejde, og vi er meget åbne for, at der i disse
udvalg også sidder andre medlemmer af Lejre Kunstforening, som kan bidrage med ideer, perspektiver og
kontakter vedrørende foreningens aktiviteter.
I tilknytning til generalforsamlingen vil der som sædvanligt være bortlodning af indkøbte kunstværker. Alle
værkerne vil kunne ses umiddelbart inden generalforsamlingen på Østergård, hvor der er åbent fra kl.
18.40, og I vil allerede nu kunne se dem på Lejre Kunstforenings hjemmeside http://www.kunstilejre.dk/
Generalforsamlingen vil afsluttes med bortlodning af indkøbte kunstværker.
Se vedtægterne på vores hjemmeside, prg. 6
Hvis et medlem er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan medlemmet udstede en fuldmagt, som
skal være behørigt underskrevet. Intet medlem, som deltager i generalforsamlingen, kan repræsentere
mere end én fuldmagt.

Hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Lejre Kunstforening
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