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Indkaldelse til Generalforsamling – tirsdag, den 3. februar 2015 . NB!! Ændret dato. 
 

Generalforsamling i Sønderborg Contradance, som er ændret til tirsdag, den 3. februar 2015 i tidsrummet kl 18-21. 
Dette er en undtagelse og en afvigelse ifølge vedtægterne og først udmeldte tidspunkt, men bestyrelsen har valgt at 
ændre og udsætte datoen på trods af vedtægterne, idet formanden ikke vil kunne deltage på først udmeldte dato. 
Bestyrelsen har igen i år valgt, at vi hygger os på Købmandsgården (Bülowskolen), og kan vi nå det, tager vi et par 
danse bagefter. Vi byder på landgangsbrød eller lignende + 1 øl/vand/1 glas vin efter ønske.  
Da vi ikke kan vaske op, vil vi bede jer tage tallerkener, bestik, og glas, samt kaffe og te med, som vi plejer ved 
julefrokost. Vi håber, I har forståelse for dette. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af referent. 
 

3. Bestyrelsens beretning. 
 

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab (bilag) og fastsættelse af kontingent. 
 

5. a. Valg af formand (ikke på valg) 
 

b. Valg af kasserer (Tove Rasmussen er på valg – ønsker ikke genvalg) 
 
c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  (Henning Buchard (ønsker genvalg) og Jette Steen Hansen er på  
    valg*)  
*Jette udtrådte i årets løb pga. flytning, og Glendi Hvidkilde trådte ind som stedfortræder) 
 

d. Valg af 1 suppleant (Karin er på valg –ønsker genvalg) * såfremt Glendi bliver valgt som  

    Fuldgyldigt medlem vælges endnu en suppleant. 

 
e. Valg af en revisor (Edel Høj er på valg- ønsker ikke genvalg) 
 
f. Valg af en revisorsuppleant (Bente Jørgensen på valg) 
 

6. Behandling af indkomne forslag. Skal være formanden i hænde 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen. 
 

       7.    Beretning og orientering fra nedsatte udvalg 
  

8.  Eventuelt 
Af hensyn til bestilling af mad er sidste tilmelding den 27. januar 2015. 

Med venlig hilsen 
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