
Jyllinge, 15.01.2020 

 

Kære medlem af Gundsø Senioridræt! 

 

Du indkaldes hermed til foreningens generalforsamling,  

onsdag, den 5. februar 2020 kl. 10:15 i Jyllingehallerne, Multihal 1. 
 

Inden generalforsamlingen - fra ca. 09:30 til 10:10 - er foreningen vært ved lidt morgenmad i kantinen. 

Hvis du ønsker at deltage i dette traktement, bedes du tilmelde dig senest mandag den 27. januar. 

Tilmeld dig på e-mail til morgenmad@gunsen.dk eller meld din deltagelse til et bestyrelsesmedlem. 

Hvis du blot ønsker at deltage i generalforsamlingen fra kl. 10:15, behøver du ikke at tilmelde dig. 
 

Generalforsamlingens dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører og evt. stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag *) 

6. Forelæggelse af budget for indeværende år 

7. Fastsættelse af kontingent for indeværende år 

8. Valg i henhold til § 4 *) 

9. Eventuelt 

*) Foreningens vedtægter kan ses på www.gunsen.dk / om foreningen 

Her kan du også se referater fra tidligere års generalforsamlinger, samt hvem der er på valg i 2020. 

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen, dvs. senest den 29. januar 2020, kl. 10:00. 

§ 4. Bestyrelse og revision  

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.  

Bestyrelsens medlemmer og foreningens revisor vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.  

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal, de to øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige 

årstal.  I lige årstal vælges desuden foreningens revisor. 

Du kan se navne og valgår på www.gunsen.dk / om foreningen / tillidsposter 

Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant for 1 år.  

Valgbar er et hvert medlem af foreningen.  

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 

På 2-års-valg i 2020 er Else Kristensen og Robert Tinghøj Hansen samt revisor Anette Henneberg. 

På 1-års-valg er bestyrelsessuppleanterne Jette Jansen og Peter Rosengaard og revisorsuppleant Jørgen Nielsen. 
 

Mød op og støt din forening! Husk senest 27. januar at tilmelde dig morgenmad den 5. februar! 
 

Betal dit kontingent for første halvår 2020 umiddelbart efter generalforsamlingen, hvis du ikke allerede 

har gjort det. Kontingentet kan betales 

1. Via netbank på reg.nr. 9309, konto 4573830224, mærket med dit navn, eller  

2. Kontant ved at aflevere beløbet i en kuvert med dit navn til kassereren, Else Kristensen. 

Det er generalforsamlingen, som fastsætter kontingentet. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 250 kr. 

pr. halvår – uanset hvor mange af GSI's aktiviteter du deltager i – som det har været de seneste 11 år! 
 

Venlig hilsen, 

Gundsø Senioridræts bestyrelse 
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