
Generalforsamling 

torsdag den 11. juni 2020 kl. 19  
 

Der indkaldes hermed til udsat ordinær generalforsamling i Gulborgland Bådelaug.  
 

Jf. vedtægterne skal forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling under 

punkt 6, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen - dvs. senest 

torsdag den 28/5 2020 - f.eks. på mail til: guldborglhavn@gmail.com eller i postkassen i 

klubhuset. 
 

I overensstemmelse med laugets vedtægter §7 stk. 3 henleder bestyrelsen opmærksomheden 

på, at der på generalforsamlingen stilles forslag om vedtægtsændringer, hvis vedtagelse 

kræver særlig majoritet. Forslaget omhandler bestyrelsens konstituering. 
 

Dagsorden iht. vedtægterne § 8. 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud 

5. Fastlæggelse og godkendelse af budget  

6. Behandling af indkomne forslag  

7. Valg af formand:   Preben Kristensen                                              

8. Valg af kasserer:  Jørgen Bojesen:          på valg, ønsker ej genvalg  

9. Valg af den øvrige bestyrelse - 5 medl. og 2 suppleanter:    

• Bestyrelsespost - John Rasmussen       ønsker at udtræde 

• Bestyrelsespost -  Niels Engell        på valg, villig til genvalg         

• Bestyrelsespost -  Niels Bach                  

• Bestyrelsespost -   Peder Ulrik Pyndt       på valg, villig til genvalg 

• Bestyrelsespost - Merethe Kepp         

• Suppleanter: Birte Pawlik og Søren Hansen              på valg hvert år  

10. Valg af:     To revisorer og en revisorsuppleant       på valg hvert år                                                                         

               hhv. Birte Pawlik, Frank Rasmussen  

                      og Jimmy Thulin 

11. Eventuelt   

 

Indkaldelse, regnskab/budget finder du på hjemmesiden under: "Sidste nyt på hjemmesiden" 
 

Bemærk:  

o Denne indkaldelse til generalforsamling til d. 11. juni forudsætter, at myndighederne 

som varslet lemper forsamlings-restriktionerne til 50 personer. Sker dette ikke med 

virkning fra senest de. 11. juni udsættes laugets generalforsamling igen. 

o Mhp. at kunne overholde de forventede regler vedr. forsamlinger, ser bådelaugets 

bestyrelse sig nødsaget til kun at indkalde stemmeberettigede medlemmer - og kun en 

person pr. husstand - til generalforsamlingen. Passive medlemmer og personer, der har 

tegnet vinterbademedlemskab inviteres således ikke med i år. 

o Generalforsamlingen forventes afholdt på Guldborgland Gl. Skole. 

o Tilmelding til generalforsamlingen - senest tirsdag d. 9, juni - på  www.guldborg-havn.dk, 

til guldborglhavn@gmail.com eller på SMS: 2065 0347 

o Der vil ikke være bespisning mv. ifm. generalforsamlingen. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for Guldborgland Bådelaug 
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