Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Auning Skakklub
mandag den 28. september 2020 kl. 19:00

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, aflægges af formanden.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Budget og kontingent godkendes for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen og suppleant(er).
På valg i lige år:
Næstformand:
Vagn Jensen
Bestyrelsesmedlem: Poul Gregersen
Bestyrelsesmedlem: Jørn Oehlerich
Suppleanter:
Der forsøges vælges 1 eller 2 suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Valg af revisor:
Jens Johannesen
9. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden
skriftligt ihænde senest den 20. september 2020.

På bestyrelsens vegne
Steen Jensen / Formand

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets 3. kvartal.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 2 uger før dennes afholdelse ved
information gennem opslag, digital information eller almindelig post
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, aflægges af formanden.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Budget og kontingent godkendes for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen og suppleant(er).
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt
ihænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog
kræves vedtagelse af vedtægter og ændringer af disse, at mindst 75% af de på
generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Stemmeberettigede er de medlemmer, der har et gyldigt medlemskab af foreningen.
KUN stemmeberettigede personer, der er tilstede på generalforsamlingen, kan
vælges til bestyrelsen eller medlemmer, der har givet skriftligt accept af valg.
Over det på generalforsamlingen vedtagne føres en protokol, der underskrives af
dirigenten.

§ 8. Ledelse / Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelsen bestående af 3 - 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Der vælges desuden 1-2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Formanden og sekretæren vælges i ulige år.

