
Generalforsamling i Faxi klubben, lørdag den 19. januar 2019  

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Faxi klubben. 

Generalforsamlingen holdes i Multihuset, Arenavej, 4300 Holbæk  

 

Program:   

Kl 14.30 – Vi starter med gennemgang af den nye hjemmeside, mens vi drikker kaffe 

og spiser kage. 

 

Kl. 16.00 Generalforsamlingen starter 

Kl. 18.00 Spisning 

   

Vi opfordrer jer til at tilmelde jer til generalforsamlingen så der er kaffe og kage til 

alle.  

Spisningen kræver tilmelding og koster følgende:   

For medlemmer af Faxi: kr. 100,00  

Ikke medlemmer:            kr.  200,00  

Børn under 13 år:            kr.    50,00  

Børn under 3 år er gratis   

Seneste tilmelding til spisning er den 10. januar 2019.  

Tilmelding til generalforsamling og spisning skal ske til mail:  

formand@faxi-klubben.dk  

Betaling til spisningen skal ske på mobil pay: 22 66 59 46 (Mogens Buskbjerg) eller til 

foreningens kontonr.: Danske Bank 4691- 0003389294, med angivelse af 

navn.   

    

Dagsorden for generalforsamlingen:   

1. Indskrivning  

(Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte medlemmer)  

2. Valg af dirigent og referent.  



3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.  

4. Bestyrelsen fremlægger budget, og herunder forslag til fastsættelse af kontingent 

for det efterfølgende år. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. januar 2019  

5. Bestyrelsen fremlægger forslag til kommende års aktiviteter til drøftelse.  

6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år.  

Formand og 1 bestyrelsesmedlem, vælges for 2 år ad gangen 

På valg er:  

Formand, Nete Jørgensen – kan genvælges 

Bestyrelsesmedlem, Jesper Swahn – modtager ikke genvalg   

Suppleant, Helena Glarborg – modtager ikke genvalg  

Suppleant, Jannie Viholt – kan genvælges 

Suppleant, Ghita Larsen – kan genvælges  

Vi mangler således et bestyrelsesmedlem og en suppleant og opfordre 

medlemmerne til at melde sig 😊  

Herudover vil vi opfordre til at så mange så muligt melder sig til vores Cafe – og 

stævneudvalg. 

9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen.  

10. Eventuelt.  

(Under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.)  

 

 


