
Den 12. januar 2020 

 
 

 
I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til 

 ordinær generalforsamling 

 

søndag den 23. februar 2020 kl. 12.30 

 

på Damgården, Løvdalsvej 8,  3000 Helsingør 

 

Efter generalforsamlingen fejres klubbens 15 års fødselsdag med mad, dans og kage. 

 

 Tilmelding til Susanne på mail: susnielsen58@gmail.com elller ved at skrive sig på 

tilmeldingslisten på danseaftener senest den 11. februar. 

 

Dagsorden: 

 

Velkomst ved formanden 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 

 

Pkt. 2. Valg af referent. 

 

Pkt. 3. Valg af stemmetællere. 

 

Pkt. 4. Formandens beretning. 

 

Pkt. 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

 

Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag. 

 

a) Vedtægtsændring – tilføjelse til § 4 (rød skrift): 

Bestyrelsen består af 4 medlemmer samt 1 suppleant. På ulige år vælges formand samt 

et bestyrelsesmedlem. På lige år vælges næstformand og kasserer. Hvert år vælges en 

suppleant, en revisor samt en revisorsuppleant. Valg til foreningen Damgårdens 

bestyrelse: På lige år vælges 1 medlem for 2 år, 1 suppleant vælges hvert år. 

Der er mulighed for genvalg. 

 

(Yderligere forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i 

hænde senest den 09. februar, på mail: susnielsen58@gmail.com. 

 

Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 4 i vedtægterne. (Se side 2) 

    Pkt. 8   Eventuelt. 

 

Klubben glæder sig til en hyggelig eftermiddag med alle medlemmerne. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen      

 

 

 

Vend 

                                                                                                         

mailto:susnielsen58@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor: 

 

Bestyrelsen består af: 

Formand: Susanne Nielsen 

Næstformand: Jette Lonni Jensen 

Kasserer: Liselotte Dahlberg 

Best.medlem: Lone Nilsson (Lonse) 

Suppleant: Jane Baes 

 

Herudover: 

Revisor:  Susanne Peistrup 

Revisorsuppleant: Lillian Buch Frandsen 

 

På valg iflg. vedtægterne er: næstformand og kasserer, bestyrelsesmedlem for 1 år(da Lonse 

stopper), suppleant, revisor, revisorsuppleant, 1 medlem og 1 suppleant til Damgårdens 

bestyrelse. 

  

 

  

Foreløbige kandidater : 

 

  

a)  Næstformand for 2 år: 

     Susanne P. stiller op. 

     (Jette stiller i stedet op til post som bestyrelsesmedlem) 

 

b) Kasserer for 2 år: 

  Liselotte modtager genvalg. 

 

c) Bestyrelsesmedlem for 1 år: 

  Lone (Lonse) stopper – Jette J. stiller op.  

 

d)  Suppleant for 1 år: 

     Jane modtager genvalg. 

 

e)  Revisor for 1 år: 

     Lillian stiller op. 

 

f) Revisorsuppleant for 1 år: 

    Randi 

 

g) Damgårdens bestyrelse: 

Susanne N. medlem for 2 år 

Liselotte, suppleant for 1 år  


