10. februar 2019

Indkaldelse til Holbæk Kunstforenings generalforsamling
Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.30 i Æglageret.

Der åbnes kl. 19.00, så der er tid til at betragte de kunstgenstande, der bortloddes.
Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab samt beslutning
om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til det godkendte regnskab.
4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.

Bortlodning af indkøbt kunst.
Derudover amerikansk lotteri

Re. pkt. 5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår ændret kontingent til:
Kr. 325 for medlemskontingent,
Kr. 600 for hustandskontingent,
Kr. 1600 for sponsorat er uændret
Re. pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Peter Haarsted (genopstiller)
Erling Christoffersen (genopstiller)
Jan Ibsen (genopstiller)
Re. pkt. 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
På valg er:
Marianne Povelsen (genopstiller)

Forslag til vedtægtsændringer:
3.2.1 Ved indmeldelse i årets første halvår betales fuldt kontingent og ved indmeldelse i årets
andet halvår betales halvt kontingent.
Ændres til:
3.2.1 Ved indmeldelse betales 1 års kontingent.
_______
4.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest den 5. januar.
Ændres til:
4.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.
_______
4.5 Bortlodningen foregår således:
2 på hinanden følgende udtrækninger skal foretages blandt tilstedeværende medlemmer. Hver 3.
udtrækning skal foretages blandt alle foreningens medlemmer (kræver ikke tilstedeværelse).
Vindere af kunst kan ikke deltage i lodtrækningen de 2 (to) følgende år.
Ændres til
4.5 Bortlodningen foregår således:
2 på hinanden følgende udtrækninger skal foretages blandt tilstedeværende medlemmer. Hver 3.
udtrækning skal foretages blandt alle foreningens medlemmer (kræver ikke tilstedeværelse).

Man skal have betalt minimum 1 års kontingent for at kunne deltage i bortlodningen.
Vindere af kunst kan ikke deltage i lodtrækningen de 2 (to) følgende år.
________

