Til medlemmerne

København, den 28. april 2019

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I STØT SOLDATER & PÅRØRENDE
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag den 28. maj 2019, kl. 18.00
i Parolesalen i Kastellet. Kort over Kastellet er vedlagt indkaldelsen.
Der vil blive serveret en sandwich. Af hensyn til det praktiske vil vi bede om tilmelding senest den 14.
maj 2019. Kan du ikke deltage, vil vi bede dig give fuldmagt til et medlem, der deltager, eller til bestyrelsen. Fuldmagtsblanket vedlægges.
DAGSORDEN
1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
2. BESTYRELSENS BERETNING OM FORENINGENS VIRKSOMHED I 2018
3. FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT FOR 2018
Foreningens årsrapport for 2018 med reviewpåtegning fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. Årsrapporten vil blive lagt på hjemmesiden.
4. BERETNING FRA UDDELINGSUDVALGET
5. BEHANDLING AF FORSLAG FRA BESTYRELSE ELLER MEDLEMMER
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. maj 2019 jvf. vedtægternes pkt. 8.7.
6. ÆNDRING AF VEDTÆGTER
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:
Pkt. 4.4. vedr. suppleanter ændres:
Fra: "Hvert år vælges en første- og en anden-suppleant."
Til: "Hvert år vælges 2-4 suppleanter af generalforsamlingen. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af
bestyrelsen, vælger den resterende bestyrelse, hvem af suppleanterne, der indsuppleres. Det indsupplerede medlem følger det udtrådte medlems valgperiode."
Pkt. 5.1 vedr. Uddelingsudvalgets opgaver ændres:
Fra: ” Uddelingsudvalgets opgave er at varetage uddeling af de af bestyrelsen afsatte midler.”
Til: ” Uddelingsudvalgets opgave er at varetage uddeling af de af bestyrelsen afsatte midler til uddeling
efter ansøgning samt efter anmodning at rådgive bestyrelsen ved bevilling af midler i.h.t. pkt. 2.3.
Pkt. 8.5. ændring af varsel til indkaldelse af generalforsamling:
Fra: "Indkaldelse sker på SSOP’s hjemmeside og pr. e-mail eller brev med et varsel på mindst fire uger."
Til: "Indkaldelse sker på SSOP’s hjemmeside og pr. e-mail eller brev med et varsel på mindst tre uger."
som konsekvens af denne rettelse ændres ligeledes i vedtægternes pkt. 8.7. og 8.8., således at
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indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest to uger inden generalforsamlingen og at udsendelse af materialer til generalforsamlingen sker senest én uge før.
Vedtægtsændringerne vil blive lagt på hjemmesiden.
7. ORIENTERING OM BUDGET FOR INDEVÆRENDE ÅR, SAMT FASTSÆTTELSE AF KONTINGENTETS
STØRRELSE
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 250 kr.
8. VALG AF BESTYRELSE OG BESTYRELSESSUPPLEANTER
På valg er:
To bestyrelsesmedlemmer:
Lotte Kolind Poulsen (formand) (modtager genvalg)
Vakant (Søren Westermann er udtrådt)
To suppleanter:
Bente Holm Skov (1. suppleant)
Thomas Kristian Ruth (2. suppleant)
(Såfremt bestyrelsens vedtægtsændringer godkendes af generalforsamlingen, kan der vælges op til fire
suppleanter).
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Lotte Kolind Poulsen som formand
og nyvalg af et bestyrelsesmedlem:
Anders Thoft Marcussen
Bestyrelsen foreslår desuden genvalg af en suppleant:
Thomas Kristian Ruth.
Samt nyvalg af en suppleant:
Jacob Sandager Hansen.
9. VALG AF REVISOR
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Henrik Agner Hansen, Beierholm (modtager genvalg).
10. EVENTUELT
Under eventuelt kan alle emner drøftes, men der kan ikke vedtages noget.
Med venlig hilsen
Støt Soldater & Pårørende
p.b.v.
Lotte Kolind Poulsen
Formand
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