Indkaldelse til 9. ordinære Generalforsamling
i foreningen FrontLiners
Fredag d. 7. februar 2014 kl. 18.30
i Gl. Gymnasie gymnastiksal bag Slagelse Teater.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab samt budget til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
 Herunder forslag til vedtægtsændringer – se nedenstående
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse i henhold til § 4 i vedtægterne.
a. På valg er
 Formand: Susanne Sarud (modtager genvalg) og 2 bestyrelses medlemmer: Sekretær Annette
Goldschmidt og menigt medlem Erling Jensen (modtager begge genvalg)
b. Valg af 2 suppleanter:
 Charlotte Andersen og Kirsten Christensen (modtager begge genvalg)
7. Valg af revision i henhold til § 9 i vedtægterne.
a. Valg af 2 revisorer
 Nuværende Finn Christensen og Annette Nielsen (modtager begge genvalg)
b. Valg af revisor suppleanter
 Nuværende Arne Nielsen (modtager genvalg)
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest fredag
den 31. januar 2014.
På mødet modtager du en masse information om, hvad der sker i foreningen, og samtidig får du
muligheden for at sætte dit eget præg.

Husk at vi slutter af med ca. 1½ time fri dans og hygge, som vi plejer til ca. 21:30.
FrontLiners serverer kaffe og kage under generalforsamlingen
– tilmelding til instruktøren, senest mandag den 3/2.
Vi glæder os til at se dig!

Forslag til vedtægtsændringer:
Paragraf 3, stk 3:
stk. 3. Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent og evt. danseafgift
til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Manglende betaling af en ny
betalingsperiode opfattes som en udmeldelse af klubben. Forudbetalt kontingent refunderes ikke.

Side 1/3

Foreslås ændret til:
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til instruktør eller kasserer. Ved udmeldelse midt i en
dansesæson refunderes forudbetalt kontingent og danseafgift ikke.
Manglende betaling af en ny betalingsperiode opfattes ligeledes som udmeldelse af klubben.
Paragraf 4, stk 1.
stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer,
sekretær samt yderligere 1 medlem.
Foreslås ændret til:
stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer,
sekretær samt yderligere 1 menigt medlem. Der vælges desuden 2 suppleanter.
Paragraf 4, stk 3.
stk. 3. Formanden vælges for ét år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2‐årig periode, hvor
sekretær og et menigt medlem vælges i lige årstal og næstformand og kasserer vælges i ulige årstal.
Suppleanter til bestyrelsen vælges for en 1‐årig periode.
Foreslås ændret til:
Stk. 3. Bestyrelsen vælges for en 2‐årig periode forskudt. Formanden vælges af generalforsamlingen i lige
årstal. Sekretær og menigt medlem er på valg i lige årstal. Næstformand og kasserer er på valg i ulige
årstal. Suppleanter til bestyrelsen vælges for en 1‐årig periode.
Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og senest 14
dage efter denne.
Paragraf 5.
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller kassereren er den ene.
Foreslås ændret til:
Stk. 1. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller kassereren er den ene.
Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer hver for sig kan råde over dankort og netbank
til foreningens bankkonti. Dokumentation for kontobevægelser fremlægges til hvert bestyrelsesmøde.
Paragraf 6.
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, og opkræves
halvårligt sammen med danseafgiften for aktive medlemmer.
Passive medlemmer betaler kontingentet helårligt. Bestyrelsen fastsætter før sæsonstart danseafgift for de
enkelte hold.
Foreslås ændret til:
stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
stk. 2. Medlemmer betaler kontingent helårligt.
stk. 3. Bestyrelsen fastsætter før sæsonstart danseafgift for de enkelte hold.
Paragraf 7, stk. 2.
stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover
kontingentforpligtelsen.
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Foreslås ændret til:
stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover
kontingent og danseafgift for de aktuelle hold.
Paragraf 8, stk 3.
stk. 3. Alle medlemmer over 15 år har stemmeret. Medlemmer under 15 år kan repræsenteres af en
forælder med dertil hørende stemmeret.
Foreslås ændret til:
stk. 3. Alle medlemmer over 15 år har stemmeret. Medlemmer under 15 år kan repræsenteres af en
forælder med dertil hørende stemmeret ‐ ingen medlemmer kan oppebære mere end 1 stemme.
Paragraf 8, stk 6.
stk. 6. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.
Foreslås ændret til:
stk. 6. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen og dette offentliggøres på hjemmesiden.
Paragraf 12.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab. Hver af revisorerne har til
enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Foreslås ændret til:
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab. Dokumentation for
beholdninger skal fremlægges. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og
beholdninger.
Paragraf 13.
stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene skal være ordinær, stemmer herfor.
Foreslås ændret til:
stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger,
hvoraf den ene skal være ordinær, stemmer herfor. De 2 generalforsamlinger afholdes med mindst 2 og
højest 4 ugers mellemrum.

Med venlig hilsen bestyrelsen:
Formand: Susanne Sarud Tlf. 40 34 95 45 Næstformand: Chalotte Larsen Tlf. 27 63 71 79.
Kasserer: Inge Jørgensen Sekretær: Annette Goldschmidt.
Menigt medlem: Erling Jensen.
Suppleanter: Charlotte Andersen og Kirsten Christensen
4200frontliners@gmail.com
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