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Indkaldelse til
Generalforsamling 2020
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Tlf.: 2924 5712
kontakt@gladsaxehg.dk
www.gladsaxehg.dk

Kære HG Medlem
Gladsaxe HG indkalder hermed til ordinær generalforsamling if. vedtægternes § 9.
mandag den 17. august 2020 kl. 19:30 i klublokalet Vandtårnsvej 55 2860 Søborg
Dagsorden
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
Behandling af indkommende forslag. Se bilag 1
Valg af medlemmer til Gladsaxe HG bestyrelse

På valg er:
Formand Kristian Kennebo for 1 år
Kasserer Anne Udstad Pedersen for 2 år
Bestyrelsesmedlem Maria Bonde for 2 år
Bestyrelsesmedlem Nynne Darum for 2 år

Valg af suppleant
Bestyrelsen forslår Flemming Sylvan-Fischer som suppleant for 1 år
Valg af revisor og revisorsuplleant
Bestyrelsen foreslår Jennifer Haagensen som revisor for 1 år
Bestyrelsen har ingen kandidater til revisorsuplleant

Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
if. vedtægternes § 9 stk. 4. være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Gladsaxe HG
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Indkommende forslag bilag 1
Generalforsamling 2020
24.07.2020 Sendt ud via mail til HG medlemmer. Opslået Facebook og hjemmeside
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Vandtårnsvej 55
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Bestyrelsens foreslår følgende vedtægtsændringer:
2 Formål

Foreningens formål er:
at samle medlemmer omkring håndbold. Gennem instruktion og træning at skabe fundamentet for
sportslig succes for det enkelte medlem og for foreningen med samtidig fokus pa glæden ved leg med
bold.
at udbrede kendskabet til håndbold, og med udgangspunkt i et fællesskab og det sociale liv i foreningen at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
Ændres til:
At dyrke, udbrede og skabe interesse for håndboldspillet

4 Medlemskab

Stk. 1. Alle, som tilslutter sig foreningens formål, kan blive optaget som aktivt eller passivt medlem.
Ændres til:
Som medlemmer kan optages såvel damer som herrer samt piger og drenge, der ønsker at
dyrke eller støtte håndboldspillet som aktive eller passive medlemmer.
7 Kontingent
Slettes
Stk. 2 Alle ledere og trænere, som samtidig er aktive medlemmer, betaler kontingent.
11 Gladsaxe HG bestyrelsen
Tilføjes

Stk. 10. Udtræder et medlem indenfor valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv dog
således, at suppleringen skal godkendes på den førstkommende generalforsamling.

14 Tegning og hæftelse
Slettes
Stk. 2. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skat godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 25.000 kr. (2013 priser) godkendes af
generalforsamlingen.
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