Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020
Torsdag den 23. april 2020 klokken 19.00 på restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn

Program
19.00 – 20.00 Generalforsamling, se efterfølgende dagsorden
20.00 – 20.30 Borgmester Hans Toft orienterer om aktuelle emner og svarer på spørgsmål
20.30 – 22.00 Lidt til ganen (dagens ret), se bemærkninger nedenfor

Dagsorden ifølge vedtægterne, § 4
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. pr. år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter og revisor
Bestyrelsen
På valg: Flemming Lund (formand), Niels Morling og Birthe Mørck Thomsen
Bestyrelsen indstiller til genvalg
Bestyrelsessuppleanter, se bemærkning nedenfor
På valg: Birgit Elvang
Bestyrelsen indstiller til genvalg
Revisor
Bestyrelsen indstiller Birgit Hemmingsen til genvalg
7. Eventuelt

Formand: Flemming Lund, Emiliekildevej 13 D, 2930 Klampenborg
Telefon 25 29 73 30 * 39 63 08 76
Mail info@skgf.dk
Hjemmeside skgf.dk

Bemærkninger
Før generalforsamlingen
Kommer du i god tid, kan du hente én genstand (vin, øl eller vand) i baren på foreningens regning.
Efter generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen serveres dagens ret. Denne er gratis for ét medlem fra hver husstand.
Én genstand indgår. For ledsagere er prisen 100 kr. Beløbet for eventuelle ledsagere indbetales
med elektronisk indbetalingskort kodelinje 01 4084047 eller bankkonto 1551 4084047.
Suppleanter til bestyrelsen
Aktuelt er bestyrelsen fuldtallig. Har du imidlertid interesse for udviklingen i vores unikke område,
herunder i kontakten til Gentofte Kommune og andre myndigheder, vil vi opfordre dig til at melde
dig som interesseret i at blive suppleant til bestyrelsen.
Vi arbejder funktionsopdelt i bestyrelsen – økonomi, medlemsregistrering, it og hjemmeside mv.
Bliver én af disse funktioner ledig, kan vi få behov for netop din indsats.
Løbende information og mailadresser
Af særlig interesse for de af jer der læser dette via vores hjemmeside:
Vi har de seneste år regelmæssigt udsendt information om stort og småt indenfor vores område
pr. mail. Modtager du ikke infomailen, er det fordi, vi ikke har din mailadresse. Er du interesseret
i denne løbende opdatering, kan du sende din mailadresse til info@skgf.dk - oplys samtidig din
postadresse.
Tilmelding til generalforsamlingen
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske ved at sende en mail til info@skgf.dk med oplysning om
antal deltagere eller ved at ringe 25 29 73 30. Sidste frist for tilmelding er fredag den 17. april
2020.
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