Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Frivilligcenter Amager
Fra kl. 16-17 afholder vi åben reception i anledning af 10-års jubilæum for Bo Johnsen

Tidspunkt:

4. april kl. 17.00

Sted:

Sundholmsvej 8, 2300 København S

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til info@frivilligcenteramager.dk senest
d. 21. marts. Indkomne forslag udsendes til medlemmer senest d. 30. marts.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens/formandens beretning
Præsentation og diskussion af handleplan
Godkendelse af regnskabet
Godkendelse af budgettet
Indkomne forslag
Bestyrelsen har stillet forslag om en række vedtægtsændringer. Se forslag nederst.

7. Fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen foreslår samme kontingentsatser:
Ordinære medlemmer (civile organisationer og netværk) 100 kr. / år
Netværksmedlemmer (offentlige institutioner og projekter) 250 kr. / år
Støttemedlemmer (enkeltpersoner og private virksomheder) 500 kr. / år

8. Valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg for 2 år:
Winnie Berndtson, næstformand
Robert Nielsen, bestyrelsesmedlem
Kirsten Egebo, bestyrelsesmedlem (stopper)
På valg for 1 år:
Anne Grethe Christensen, bestyrelsesmedlem (stopper)
Jesper Mølgaard, suppleant
Bente Jørgensen, suppleant
Jens Lind Andersen, suppleant

9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg til foreningens revisor: Allan Christiansen, Kreston AKC,
Statsautoriseret Revisorvirksomhed, Lyngby Hovedgade 47, 1., 2800 Kgs. Lyngby.

10. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Frivilligcenter Amager

Ad. 6: Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter
Ændring af § 3, stk. 1: Betingelser for medlemskab
Nuværende formulering:
”Som ordinære medlemmer kan optages civile organisationer og netværk, der tilslutter sig foreningens
formål. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Ordinære medlemmer, som ikke har
betalt det årlige kontingent senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, mister retten til at
stemme. Hvert medlem har én stemme. ”

Forslag til ny formulering (markeret med fed skrift):
”Som ordinære medlemmer kan optages civile organisationer og netværk, der tilslutter sig foreningens
formål. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Ordinære medlemmer, som ikke har
betalt skyldigt kontingent før generalforsamlingens start, mister retten til at stemme. Hvert medlem har
én stemme. ”

Ændring af § 4: Generalforsamling
Nuværende formulering:
”Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Vedtagelser sker ved almindeligt flertal, dog er
der særlige regler om vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af april måned. Den indkaldes med
mindst én måneds varsel.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens/formandens beretning.
Godkendelse af regnskabet.
Godkendelse af budgettet.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingenter
Valg af formand, næstformand, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor
Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene skal være tilgængelige for medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.”

Forslag til ny formulering:
”Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Vedtagelser sker ved almindeligt flertal, dog er
der særlige regler om vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af april måned. Den indkaldes med
mindst fire ugers varsel.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskabet.
4. Fremlæggelse af budgettet.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingenter for næste kalenderår
7. Valg af formand, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. [valg af næstformand udgår]
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslagene skal være tilgængelige for medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.”

Ændring af § 6, stk. 9: Foreningens daglige ledelse
Bestyrelsen foreslår, at § 6, stk. 9 udgår, fordi det i stedet aftales af bestyrelsen selv i forbindelse
med fastsættelse af bestyrelsens forretningsorden.
Nuværende formulering § 6, stk. 9:
”Formanden indkalder til bestyrelsens møder med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst
7 dages varsel.”

