Ingstrup den 17. marts 2017
DER INDKALDES HERMED TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMILING I INGSTRUP BOGBY
MANDAG DEN 10. APRIL KL. 17 PÅ MØDESTEDET
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Vedtægtsændring af § 6
Flg. punkter foreslås tilføjet til dagsorden:
a) fastsættelse af kontingent
b) valg af bestyrelsesmedlemme og suppleanter
c) valg af bilagskontrollør og suppleant
4. Vedtægtsændring af § 7
Det foreslås, at teksten rettes til (foreslåede ændringer er markerede med rødt):
”Bestyrelsen består af 5 personer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, ansvarshavende for
presse- og markedsføring. Der vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen,
suppleanter for 1 år. Der vælges 1 bilagskontrollør, samt suppleant for denne. Alle personlige
medlemmer der har betalt kontingent, er opstillingsberettigede til bestyrelsen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
3 medlemmer af bestyrelsen vælges på lige år – 2 medlemmer af bestyrelsen vælges på ulige år.
Hvilke bestyrelsesmedlemmer som er på valg efter 1. år, afgøres ved lodtrækning. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Formanden leder bestyrelsesmøderne
og i dennes forfald er det næstformanden. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske
dispositioner tegnes foreningen både af formand og kassereren. Foreningen kan ikke stifte gæld.
Foreningen kan stifte gæld og evt. ejendomme kan pantsættes såfremt dette besluttes på en
generalforsamling. Foreningens årsregnskab som følger kalenderåret, skal underskrives af den
samlede bestyrelse. Det er sekretærens ansvar at der føres protokol/skrives referat af bestyrelsens
beslutninger. Referat godkendes af den samlede bestyrelse på efterfølgende møde.
2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer kan skriftligt stille mistillid til bestyrelsen. Ved
mistillid indkaldes skriftligt via Ingstrup Bogbys hjemmeside p.t. www.ingstrup.dk og via opslag til
ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med
mindst 3 ugers varsel.
Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg til bestyrelsen
4. Indkomne forslag
5. evt.

5. Optagelse af byggekredit i forbindelse med renovering af Brugsen
6. Evt.

Med venlig hilsen
Inger Dueholm,
formand

