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Indkaldelse til:         7. februar 2011 

Hvidovre Skøjte Klub´s 

Ordinære Generalforsamling. 

Hvidovre Skøjte Klubs Ordinære Generalforsamling finder sted: 

Mandag d. 28. Februar kl. 18.45 i klubrummet på 1. Sal. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jævnfør §20.3 være bestyrelsen skriftligt 

i hænde senest 8 dage før general-forsamlingens afholdelse – postkassen i skøjtecafeen . 
Ligeledes skal personer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, gøre dette skriftligt inden nævnte 

frist. 
  
Vi vil gerne opfordre folk til, at stille op til de forskellige udvalg i klubben eller som minimum at hjælpe med de 

ansvarsområder der er i klubben. Ansvarsliste kan rekvireres hos Lars Hansen (mail@run4all.dk). 

§ 20.4 Dagsorden for Ordinær Generalforsamling. 

1. Valg af dirigent og referant 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskab og budget.  

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant  

- Jesper Fonager (Næstformand) er på valg - Ønsker ikke genvalg 

- Nicolai W. Borre (Kasserer) – Villig til genvalg som ordinært bestyrelsesmedlem 

- Robert Kovenc (Bestyrelse) – Villig til genvalg 

- Susanne Hansen (Bestyrelse) – Ønsker ikke genvalg 

- Lotte Grue (Suppleant) – Ønsker ikke genvalg, Susanne Hansen - Opstiller som Suppleant 

6. I så fald bestyrelsesposterne ikke besættes, så foreslår vi, at bestyrelsen reduceres til 5 personer og 

min 1 suppleant - men dette kræver dog, at ansvarsområderne i klubben besættes. 

7. Valg af 1 revisor og eventuelt 1 revisorsuppleant. 

8. Valg af 1 medlem til Eliteudvalget. 

- Lisa Stielund er på valg – Villig til genvalg 

9. Eventuelt. 

Bestyrelsen peger på de respektive medlemmer og suppleanter der ønsker genvalg til bestyrelsen 

Bestyrelsen peger på Steen Brehmer til Bestyrelsen og kasserer, samt Lisa Stielund til eliteudvalg 

§ 20.5 Stemmeret har medlemmer, der er fyldt 14 år og har været medlem i mindst 3 måneder. 

§ 20.6 Forældre til medlemmer under 14 år har adgang til Generalforsamlingen og stemmeret, dog max. en 

stemme pr. medlem. 

§ 20.9 Ved ændring af klubbens vedtægter skal, efter forud stillet skriftligt forslag, ¾ af de fremmødte  

stemmeberettigede medlemmer stemme for vedtægtsændringen. 

§ 20.11 Medlemmer der er i kontingentrestance har ingen stemmeret. 

 

På vegne af:  Bestyrelsen i Hvidovre Skøjte Klub 


