
Nakskov Marineforening
Havnegade 2.2
4900 Nakskov

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i
Nakskov Marineforening

lørdag den 18. februar, 2023 kl. 11.00 i marinestuerne,
Havnegade 2, 4900 Nakskov

Efter generalforsamlingen er afdelingen vært ved et mindre traktement.

Af hensyn til indkøb, er tilmelding hertil nødvendigt, og senest 

mandag, den 13. februar kl. 18.

Man skal ikke tilmelde sig til generalforsamlingen.

Tilmeldingen sker til kasserer Knud Stokholm Nielsen tlf.: 2398 1576, eller på mail: 
kasserer@nakskov-marineforening.dk

Generalforsamlingen afvikles efter nedenfor viste dagsorden.

§ 32.

Stk. 1. Ordinære generalforsamlinger afholdes inden udgangen af februar måned og indkaldes af 
bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel, enten ved bekendtgørelse i lokale blade eller ved brev 
til medlemmerne. Distriktsformanden har ret til at overvære en ordinær generalforsamling med
taleret, men uden stemmeret.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde 
senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 
1/5 af de stemmeberettigede medlemmer indsender motiveret skriftlig begæring herom til 
bestyrelsen.

Stk. 4. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 dages varsel og højst 20 dage 
efter anledningens eller begæringens fremkomst for bestyrelsen. Til ekstraordinære 
generalforsamlinger skal distriktsformanden indkaldes med taleret, men uden stemmeret.

§ 33.

Stk. 1. Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlinger er kun de, der har været medlemmer i 
3 måneder eller mere regnet fra dato for tildeling af hovednummer.

Stk. 2. Kun de medlemmer, der har betalt indeværende års (2023) kontingent, og ikke er i restance
med sidste års (2022) kontingent, har stemmeret og kan vælges til tillidsposter i
foreningen.
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§ 34.

Stk. 1. Ordinære generalforsamlinger afvikles efter følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens årsberetning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Bestyrelsens forslag, herunder eventuel orientering om planer for det 

kommende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af et eventuelt budget samt fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen:

a. Valg af formand (lige år).
b. Valg af kasserer (ulige år). Er på valg
c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
d. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, vælges hvert år.

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, vælges hvert år.
 9. Valg af sendemænd til sendemandsmødet, vælges hvert år.
10. Valg af flagbærer og flaggaster, vælges hvert år.
11. Eventuelt.

Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 35.

Stk. 1. Afgørelser på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal (se dog §§ 24 og 37) 
blandt de fremmødte medlemmer og brug af fuldmagt ved afstemninger kan ikke finde sted.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 3. Skriftlig afstemning skal foretages, når enten dirigenten eller et flertal af de fremmødte 
medlemmer forlanger det.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Kasserer Knud Stokholm Nielsen – modtager ikke genvalg
Banjemester Lars B. Kristensen – modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Jesper Hartmann Bjarvin – modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Nina Lene Nielsen – modtager genvalg
2 suppleanter skal vælges for 1 år.
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