Generalforsamling 2022
Sjællandske Sportskuske indkalder til generalforsamling
d. 22. november 2022 kl. 19:00
Generalforsamlingen afholdes i Skovbohallens cafeteria
Adresse: Halvejen 12, 4632 Bjæverskov
Kl. 18: Spisning () pris kr. 110,- pr person. Drikkevarer
købes i cafeteriet
Der skal tilmeldes, samt betales for spisning senest d. 15. november 2022
Kl. 19:00 Generalforsamlingen åbnes, og SSK byder på kaffe og kage til alle
tilmeldte.
Tilmeldingen skal ske på: kontakt.ssk@gmail.com
Betaling for spisning: Reg.nr 4424 konto nr. 4869244678
Oplys: antal deltagere og om det er til spisning (incl kaffe/kage) eller om det
”kun” er til kaffe/kage under generalforsamlingen
Husk tilmelding så der er nok til alle 😊

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning om året der gik og planer for det kommende år
Fremlæggelse af regnskabet ved kassereren
Fastsættelse af kontingent for 2022
Forslag fra bestyrelse og medlemmer:
- Bestyrelsen forslår ændring i §5 stk 2: Ordlyden ”Formandens
beretning” ændres til ”Bestyrelsens beretning”. Begrundelse: Alle
aktiviteter i bestyrelsen, foregår i samarbejde og med lige
vægtning af opgaver, hvorfor det giver mere mening at det også
er bestyrelsen som beretter om det forgangne år.
- Bestyrelsen foreslår en mindre forhøjelse af kontingentet: for
enkelte medlemmer en stigning fra kr 400 til kr 450, og for
familiemedlemmer en stigning fra kr 150 til kr 175. Begrundelse:
Foreningens udgifter til fx brændstof og el er steget, samtidig er
køreselskabernes bidrag til Dansk Køreforbund steget med kr 150
pr medlem
6. Valg til bestyrelse:
På valg er:
Anne Faurschou
Modtager genvalg
Monika Køier Andersen
Modtager ikke genvalg
Hanne Månsson
Modtager genvalg

Kasper Petersen

Modtager genvalg

Valg af suppleanter (vælges for 1 år):
Per Stokholm

7.
8.

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Janne Thamsen
Modtager genvalg
Uddeling af plaketter.
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget af
bestyrelsen senest d. 14. oktober 2021.
Indsendes på kontakt.ssk@gmail.com
Hvis der kommer forslag fra medlemmer eller bestyrelse, vil de blive udsendt
til alle medlemmer inden generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at debattere medlemsfordele i
SSK og nye tiltag i 2023.
Vi glæder os til at se jer alle til generalforsamling
Venlig hilsen Bestyrelsen

