Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling 2018
torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.00 i Domus Felix i Lejre
Ifølge vedtægterne er følgende dagsorden til behandling:

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

Bestyrelsens beretning for medlemsåret til godkendelse.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017 til efterretning.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget for 2018 og fastlæggelse af kontingent for 2019.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for to år samt et bestyrelsesmedlem for 1 år.
7. Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant.
8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Ad 2: Årsberetningen for 2017 er vedhæftet og lagt på hjemmesiden
Ad 3: Det reviderede regnskab for 2017 er vedhæftet
Ad 4: Forslag, der ønskes behandlet, sendes til formanden senest den 15. februar 2018.
(vh@pigespejder.dk)
Indleverede forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside senest den 22. februar 2018.
Ad 5: Budgettet for 2018 vil blive fremlagt til orientering på generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019.
Ad 6: Ifølge vedtægterne skal der i lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er:
Karin Dall (Modtager genvalg)
Jytte Saugmann (Modtager genvalg)
Eva Hansen (Modtager genvalg)
Ulrick Møller (Modtager ikke genvalg)

Der skal desuden vælges en til bestyrelsen for et år, da et medlem valgt for to år ønsker at udtræde af
bestyrelsen.
Der skal således vælges i alt 5 bestyrelsesmedlemmer: fire for 2 år og et for 1 år.
Ad 7: Ifølge vedtægterne skal der hvert år vælges en 1. og 2. suppleant for 1 år. På valg er Inger Odgaard og
Anne Vestergaard. Begge genopstiller.
Ad 8: Den ene af vores to revisorer, Ole Meibom, opstiller til bestyrelsen, og såfremt Ole Meibom vælges
ind i bestyrelsen, skal der findes en ny til at overtage hans hverv. Birthe Baxter er den anden revisor, og hun
genopstiller.

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 projicere dem op på en skærm ved mødet.
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 i Domus Felix, hvor der er åben fra kl.
18.30, og I vil også kunne se dem på Lejre Kunstforenings hjemmeside http://www.kunstilejre.dk/
Generalforsamlingen vil afsluttes med bortlodning af indkøbte kunstværker.
Se vedtægterne på vores hjemmeside, § 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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