Indkaldelse til Generalforsamling
i Racketlon Danmark
Forbundets ordinære generalforsamling
søndag den 24. Marts 2019 kl. 15.30
Birkerød Badmintonhal, Topstykket 26, 3460 Birkerød
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:
1) Valg af dirigent1
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år (v. formanden).
3) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår (2018) til godkendelse (v. kassereren)
4) Budget for det følgende (igangværende) år (2019).
5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
a. Justering af eksisterende vedtægter2
6) Fastsættelse af kontingent (for medlemsklubber).
7) Valg af formand, Claus Lessél, Rudersdal Racketlon (lige år) (ikke på valg).
8) Valg af kasserer, Jesper Schou, Bagsværd Tennisklub, Racketlon Afd. (ulige år). (fratræder, nyvalg skal ske for 2 år)3
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (jfr. § 13).
a. Stine Krogsøe, Furesø Racketlon (på valg, villig til genvalg for 2 år)
b. Mads Bojsen, Bagsværd Tennisklub, Racketlon Afd. (ikke på valg)
c. Morten Jaksland, Holbæk Racketlon Klub (ikke på valg)
d. Kim Ljungberg-Jensen, Holbæk Racketlon Klub, er i perioden fratrådt. Nyt medlem skal vælges (for 2 år)
e. Mads Wittrup, Rudersdal Racketlon, er i perioden indtrådt i bestyrelsen (villig til valg, vælges for 2 år)
10) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen4.
a. Vacant, kandidat søges (vælges for 1 år)
11) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
a. Revisor - vacant, kandidat søges (vælges for 1 år).
b. Revisorsuppleant – vacant, kandidat søges (vælges for 1 år)
12) Eventuelt.
Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 1 måned inden
generalforsamlingsdatoen. Forslag bedes fremsendt elektronisk til formanden via rackelton@outlook.dk
Indkomne forslag under punkt 5) søges sendt til medlemsklubberne straks efter modtagelsen, dog senest 14 dage før gnf.
Generalforsamlingen afgør ved simpel stemmeflerhed de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen bliver forelagt,
dog undtagen forhold under §§ 14 og 15.
Gældende vedtægter, samt seneste signerede generalforsamlingsreferater fra 2018 kan fremsendes ved henvendelse til
bestyrelsen på racketlon@outlook.dk.
Et IKKE-revideret regnskab for 2018 og budgetforslag for 2019 forventes udsendt cirka 7 dage før generalforsamlingen.
f. bestyrelsen d. 7. feb. 2019
Claus, formand
(nærværende indkaldelse er jf. vedtægternes krav til indkaldelse udsendt til alle medlemsklubber ved formanden via email den 7.feb. 2019.
Medlemsklubberne opfordres til at invitere sine medlemmer til generalforsamlingen, dog har disse medlemmer alene møde- og taleret.

1

Stemmeberettigede på generalforsamlinger er i ht. vedtægternes § 11.
Vedtægtsændringer sker jf. bestemmelserne i § 14.
3
Bemærk § 13s bestemmelser om at formand og kasserer ikke må repræsentere samme medlemsklub
4
Bestyrelsessuppleanten har ikke møderet til bestyrelsesmøder, jf. § 13.
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