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Indkaldelse til Generalforsamling – tirsdag, den 26. januar 2016 på Købmandsgaarden 
Hermed følger en invitation til spisning, indkaldelse til den årlige generalforsamling samt efterfølgende dans i 
tidsrummet 18.00-21.00 
 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. 

Generalforsamling 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af referent. 
 

3. Bestyrelsens beretning (bilag tilsendt og fremlagt) 
 

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

5. Valg til bestyrelsen 
a. Valg af formand (Helga - modtager ikke genvalg) 
b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Jane er på valg- modtager genvalg) 
c. Valg af 1 suppleant (Karin - modtager genvalg)  
d. Valg af 1 revisor (Margit Schlosser -modtager genvalg) 
e. Valg af 1 revisorsuppleant (Kaj Abildgaard – modtager genvalg) 

 
6. Behandling af indkomne forslag.  

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring: 
 

§3 Medlemsforhold, linje 3 : Foreningen skal være medlem af DGI . . .ændres til : Foreningen kan være 
medlem af DGI . . . 
§5 Generalforsamling, linje 2: … og indvarsles skriftligt ved brev til medlemmerne . . . ændres til: . . . og 
indvarsles til medlemmerne . . . (begrundet med, at post oftest sendes pr. mail) 
Pkt 2: fastlæggelse af kontingent sættes som et særskilt punkt 5, hvorefter de øvrige punkter skifter 
numre. 
Pkt. 3: Afstemningsregler: linje 2: ved personvalg – relativt flertal ændres til ved personvalg – almindeligt 
flertal 

 
7. Beretning og orientering fra nedsatte udvalg  

a.  Beretning fra den Sønderjyske Sommerfestival 2015 – Karin Dalager 
  

8.  Eventuelt 
Af hensyn til bestilling af mad er sidste tilmelding tirsdag, den 19. januar 2016. Tilmelding kan ske til Jane Steg på 
jane@esteg.dk eller på liste, der fremlægges ved danseaften fra den 12. januar. 

 
Med venlig hilsen 

 

Helga Prehn 

Sønderborg Contradance 

http://www.sonderborg-contradance.dk/

