Indkaldelse til ordinær generalforsamling i musikforeningen Rock ‘In House 2021.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 11.05.2021 – kl. 19:00 på arealet udenfor
bag Godset. Bliver vi under 25 personer vil vi gå indenfor – skal vi være udenfor vil vi bede folk
tage tøj på efter forholdene.
Der er adgang for musikforeningens medlemmer, og forslag til generalforsamlingen
skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
For at udvirke sine medlemsrettigheder på generalforsamlingen er seneste frist for tegning af
gyldigt medlemskab iflg. gældende vedtægter senest 14 dage før generalforsamlingen.
Medlemskab købes på www.rockinhouse.dk/medlemskab
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandsberetning.
5. Godkendelse af;
A: Årsregnskab
B: Budget
C: Medlemskontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse;
- Valg af bestyrelsesmedlemmer:
- valg af 3 bestyrelsesmedlemmer benævnt 1,2 & 3 – Note 1
- valg af 4 bestyrelsesmedlemmer benævnt 4, 5, 6 & 7 – Note 2
- Valg af 2 suppleanter
Valg oplysninger:
Note1: Morten Bugge (på valg og ønsker ikke genvalg)
Note1 :Martin Johansen (på valg og ønsker genvalg)
Note1 :Jytte Gøttig (på valg og ønsker genvalg)
Note2
Note2
Note2
Note2

:Freddy Træholt (ikke på valg)
:Jess Fisker Hansen (ikke på valg)
:Lau Lauridsen (ikke på valg)
:Claus Høilund (ikke på valg)

Suppleanter: Der skal vælges 2 suppleanter
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt
Note 1: Valg
vælges for 2
Note 2: Valg
vælges for 2

af
år
af
år

3 bestyrelsesmedlemmer (1, 2 og 3)
ad gangen og foregår i ulige år
4 bestyrelsesmedlemmer (4,5,6 & 7)
ad gangen og foregår i lige år.

Bestyrelsen for Rock’ In House - Jens Holms Vej 5 - 6000 Kolding
Med hensyn til bespisning og opsætning i forbindelse med Covid-19 må du gerne melde om du
deltager på generalforsamlingen senest søndag 9. maj 2021 Næstformand – Jytte Gøttig – mail:
jytgo@kolding.dk – telefonnummer: 26153107

