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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Havkajak Team Nord
Mandag d. 5. marts kl. 19 i HTN Klubhus
Så er det ved at være tid for den årlige generalforsamling som jo skal afholdes i marts måned. Bestyrelsen
har valgt at afholde den d. 5. marts kl. 19 i HTN Klubhus. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og
indkomne forslag udsendes hermed og opslås på klubbens hjemmeside.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til
bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Her til kan anvendes mailadressen
bestyrelsen@havkajakteamnord.dk. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen
med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før
generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 2
bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Bestyrelsen udgøres af Jan Malinsky, Bente Jessen, Kristian Balslev, Hans Moltsen og Morten P. Madsen.
Dan Jessen er suppleant. Kristian og Hans er på valg i år. Kristian og Hans modtager begge genvalg.
Bente ønsker at udtræde af bestyrelsen i år. Bente er klubbens kasserer. Knud Erik og Katrine ønsker at
blive afløst som henholdsvis revisor og revisor suppleant.
Vi skal derfor som minimum have fundet et nyt medlem til bestyrelsen i år, samt 2 medlemmer som vil
være henholdsvis revisor og revisor suppleant.

Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år + 3 mdr. til godkendelse.
5) Fastsættelse af kontingent.
• Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 800 kr. pa.
6) Behandling af indkomne forslag.
• Der er ikke indkommet forslag.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
• Bente Jessen udtræder og modtager ikke genvalg.
• Kristian Balslev er på valg og modtager genvalg.
• Hans Moltsen er på valg og modtager genvalg.
8) Valg af en suppleant til bestyrelsen.
• Dan Jessen er på valg og modtager genvalg.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Knud Erik Pedersen er revisor og modtager ikke genvalg.
• Katrine Balslev er revisorsuppleant og modtager ikke genvalg.
10) Eventuelt.

På HTNs bestyrelses vegne
Jan Malinsky

