INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022

28.02.2022

Herved indkaldes til generalforsamling i Kunstcirklen
16. marts 2022 kl. 15.30 - hvor mødet starter i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Kgs. Lyngby
Lodder uddeles fra kl. 15
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning - vedlagt.
3. Regnskab - vedlagt.
4. Fastsættelse af kontingent 1.4.22 - 31.3.23. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen:
• Formand Eva Ørum er på valg. Genopstiller gerne. Formand vælges på GF.
• Kasserer Jonna Helleshøj er på valg. Genopstiller gerne. Kasserer vælges på GF.
• Bestyrelsesmedlemmerne Carsten Borregaard og Marianne Knudsen er på valg. Begge
genopstiller gerne.
• Suppleanterne Marianne Uhre Brink, Kirsten Diernisse og Bente Wind-Hansen er på valg.
Marianne og Bente genopstiller gerne. Kirsten ønsker at træde ud. Bestyrelsen foreslår Mette
Ballesgaard, socialfaglig konsulent, CSI.
• Revisor Inge Jægerfeld Kristoffersen er på valg. Genopstiller gerne.
• Revisorsuppleantposten er vakant. Bestyrelsen foreslår Johanne Pasgaard bibliotekar, Stadsbiblioteket.
OBS: Alle, der ønsker plads i bestyrelsen eller som revisor, er meget velkomne til at stille op. Bestyrelsen anbefaler, at man forinden har drøftet det med sin nærmeste leder. Skriv gerne til formanden før generalforsamlingen for at få foreningsarbejdet beskrevet.
7. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse. Det vil sige senest 8. marts.
Efter generalforsamling er der udlodning af værker. De indkøbte værker er udstillet i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket fra fredag den 11. marts til mandag den 14. marts i fastlagte tidsrum, se
særligt dokument vedlagt.
Fuldmagt til deltagelse i eventuel afstemning og lodtrækning kan aftales og meddeles skriftlig til et
andet medlem i foreningen. Ingen fuldmagter til bestyrelsen, tak!
HUSK AT TJEKKE DIT ANTAL LODDER!
Ved uenighed – kontakt STRAKS og før 16. marts:
Marianne Knudsen: makn@ltk.dk / tlf: 4597 3495
Vel mødt på generalforsamlingen!
Med venlig hilsen fra bestyrelsen
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