
Indkaldelse til generalforsamling i Faxi 2017

Vi afholder i år den årlige generalforsamling i Islænderklubben Faxi, 
Lørdag den 28. januar2017, kl. 14.00 - i Hagested Forsamlingshus. Adressen er:
Præstebrovej 2, 4300 Holbæk 

Vi har en række medlemmer som på forskellig vis gør en forskel for foreningen – det vil vi 
gerne gøre synligt i Faxi. Herudover har en række medlemmer haft fantastiske oplevelser, 
som de gerne vil dele med os andre.  
Så kom og være med til et par hyggelige timer før selve generalforsamlingen og få gode tips 
og blive klogere på din klub – klubben sørger for kaffe og kage.
Generalforsamlingen starter kl. 16 og vi håber så mange så mulig har lyst at blive og spise 
med, der vil blive serverest en dejlig to retters menu. Vi spiser omkring kl. 18. 
Deltagelse i middagen for medlemmer koster kr. 100,00
For ikke medlemmer kr. 175,-
Børn under 15 år, kr. 50,-
Tilmeldingen til spisning skal foretages via Sporti senest den 20. januar2017.
Der er ingen tilmelding til generalforsamlingen – men vi hører gerne om du vil deltage, så 
der er bestilt kage og kaffe nok ☺

På bestyrelsens vegne/ Nete Jørgensen 

Tidsplan

Kl. 14 velkomst 

14.05 Sofie Stenvinkel – Har deltaget i youth Cup i Holland i 2016

14.25  Vores lokale repræsentanter i DI;
            Jørn Hartvig – Klubkomiteen ( + Friluftsrådet m.fl.)

15.05 Marianne og Birte, Expo tur, Nordisland 

15.25 Mogens og Kirsten, Aktivitets uge i Kompedal

15.35 Karin Elmquist og Pernille Kirchheiner m.fl., Tur på hærvejen 

15.55 Pause

16.00 – 18.00 Generalforsamling *

18.00  Middag 

* Dagsorden for generalforsamlingen:

Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte medlemmer)

Valg af dirigent og referent.
Dirigent 
Referent.
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Forslag til de to poster imødekommes.

Bestyrelsens beretning.
a. Formandens beretning
b. Beretning fra hovedområde Sport.
c. Beretning fra Hovedområde Natur,
d. Beretning fra hovedområde Avl.

Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.
Offentliggøres på www.faxi-klubben.dk og meddeles pr. mail senest den 21.januar 2017

Bestyrelsen fremlægger budget for 2017 og herunder fastsættelse af kontingent for det 
efterfølgende år (2018).
Budget 2017 offentliggøres sammen med regnskabet på www.faxi-klubben.dk og meddeles 
pr. mail senest den 21. januar 2017

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent for 2018

Indkomne forslag:
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. januar 2017

Bemærkning til kommende års aktiviteter til drøftelse.

Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år.
Der er i år følgende kandidater på valg til bestyrelsen:

Formand
1 Bestyrelsesmedlem for 2 år
1 Bestyrelsesmedlem for 1 år
3 suppleanter for 1 år

Susan Holten-Andersen, og Kirsten Roldhave ønsker ikke genvalg, og Heidi Turi Montan er 
udtrådt af bestyrelsen i sommers.
Nete Jørgensen og Ann Stillhoff Dietz kan genvælges.

Der er på nuværende tidspunkt har vi følgende kandidater til bestyrelsen; Jesper Swahn, 
Heidi Larsen, Karin Prip Eriksen og Stine Weinreich. Vi opfordrer eventuelle andre 
kandidater til at stille op.

Valg af 2 revisorer. Vælges for 1 år ad gangen.
Forslag modtages

Eventuel
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