19. maj 2020

Indkaldelse til generalforsamling for Nordisk Herpetologisk Forening
Du inviteres hermed til generalforsamling søndag den 21. juni 2020 kl. 12.00 hos:
Terrariet Vissenbjerg
Kirkehelle 5
5492 Vissenbjerg
Terrariet åbner kl. 11.00, hvor det er muligt af få lidt forfriskninger og sludre lidt. Kl. 12.00
påbegyndes generalforsamlingen. Der serveres en mindre anretning med kaffe, vand og øl
ifm. mødet.
Hvis det ikke er muligt at afholde generalforsamlingen fysisk på Terrariet pga. de i gangværende midlertidige lukninger af de zoologiske haver, vil vi afholde generalforsamlingen
online ved hjælp af Skype, Zoom eller anden form for digital platform. Dette vil blive
annonceret på hjemmesiden med vejledninger og links.
Dagsorden jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere, mindst 2
3. Formandens beretning
4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg: A. Formand
B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
C. Suppleanter
D. Revisorer
7. Eventuelt
Til pkt. 5 har bestyrelsen forslag til ændringer af vedtægterne, som kan ses på hjemmesiden
https://nhf.dk og på Facebook https://www.facebook.com/nordiskherpetologiskforening.
Bestyrelsen har forslag til, at kontingentet ændres til ét kontingent på kr. 200,- pr. år. Dermed
udgår de tre medlemstyper på hhv. medlem uden blad kr. 100,-, medlem med blad kr. 300,og familie medlem kr. 350,-. Medlemsåret er 1/1 - 31/12.
Bestyrelsen består af følgende personer:
Formand
Kasserer
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Christian Raavig (ønsker genvalg)
Per Jørgensen (ikke på valg)
Jan Grathwohl (ikke på valg)
Cecilie Hvidtfeldt (ønsker ikke genvalg) erstattes af
Micael Lønstrup
Michael O. Jørgensen (ønsker ikke genvalg) erstattes af
Søren Nøhr Thomsen
Jan Clausen (udtrådt af bestyrelsen)
Asbjørn Ejlersen (ikke på valg)
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Revisor
Revisor
Suppleant
Suppleant

Søren Werther (ønsker genvalg)
Sune Obsen (ønsker ikke genvalg)
Kristina Askøe Andersen (ønsker ikke genvalg) erstattes af
Peter Jensen
Jan Dahl Sørensen (ønsker genvalg)

Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater
sendes pr. E-mail til formand@nhf.dk.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne til behandling på
generalforsamlingen.
Endelig dagsorden med kandidater offentliggøres på hjemmesiden https://nhf.dk og på
Facebook https://www.facebook.com/nordiskherpetologiskforening jf. vedtægterne.
Kontingent indbetaling for 2020:
Det er ved at være tid for indbetaling af kontingent. Dette kan gøres via MobilePay til nr.
76729 eller via netbank til Danske Bank konto 1551 – 3327047795. Da vores nye
hjemmeside ikke er klar til indbetalinger endnu, er det desværre eneste to muligheder vi har
for tiden. De fremsendte PBS-opkrævninger er ikke gyldige og må ikke benyttes til betaling
for kontingent.
Ved indbetalingen skal som minimum påføres medlemsnummer for at være gyldig. Helst
også navn. Dette gælder generelt ved alle indbetalinger. Dog ved MobilePay er det endnu
vigtigere, da vi ellers ikke får nogen oplysninger med f.eks. navn på indbetalingen, med
mindre der påføres informationer i kommentarfeltet. Husk det nu.
Der er som sådan ingen sidste indbetalingsdato. Ingen gyldig betaling, er det samme som, at
man ikke er medlem. Og de tre medlemstyper er:
-

Medlem uden blad kr. 100,Medlem med blad kr. 300,Familie medlem med 1 stk. blad kr. 350,-

På bestyrelsens vegne med venlig hilsen,
Christian Raavig
Formand
formand@nhf.dk

Per Jørgensen
Kasserer
kasserer@nhf.dk

