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                                                                 Næstved d. 7/2-2020 

 

Indkaldelse og Dagsorden for Ordinær Generalforsamling i Næstved Taekwondo 

Klub Ji Tae. 

 

Onsdag d. 25/3-2020 kl. 18:30 afholdes den årlige generalforsamling i Drengesalen/ 

Køkkenet på Kalbyrisskolen.  

 

Vi håber at så mange medlemmer og forældre som muligt møder op for at være med til at 

have indflydelse på jeres klub.  

Husk det er her I vælger den bestyrelse der skal varetage klubbens, og derved dine eller 

dit barns interesser i klubben.  

Vi gør opmærksomme på at medlemmer der er i kontingentrestance ikke har stemmeret. 

Forældre der repræsenterer et barn, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret til 

Generalforsamlingen. 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 11/3-2020 

(poststemplet, eller sendt på mail).  

Ligeledes hører vi meget gerne fra medlemmer og forældre der måtte være interesserede i 

at indgå i bestyrelsesarbejde, frivillig hjælp, udvalg, revisorpost som suppleanter eller 

andet arbejde i klubben.  

 

 

På bestyrelsens vegne 

Formand   Næstformand 

Berit Rosendahl   Marc Kær 

 6120 0016    

 naestved.taekwondo@gmail.com   
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Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent  

3. Formandens beretning 

4. Kassererens beretning  

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 

FORMAND:   Berit Rosendahl, ikke på valg 

NÆSTFORMAND:  Marc Kær, ikke på valg 

KASSERER:      Mik Erbs, på valg, villig til genvalg 

SEKRETÆR: Thomas Simmelhag, på valg, ikke villig til 

genvalg 

BESTYRELSESMEDLEMMER: Jesper Duborg, på valg, villig til genvalg 

Anita Bertelsen, på valg, ikke villig til genvalg 

   Michelle Quick, på valg, ikke villig til genvalg 

SUPPLEANTER:   Leslie Harrison, på valg, villig til genvalg 

                                                 John Dreibøl, på valg, villig til genvalg 

    

7. Kontingent fastsættelse – forslag om kun 2 betalingsgrupper: 5-15 år kr 300 per 

kvartal og 15 – 99 år  kr 435,- per kvartal for at lette administrationen. 

8. Eventuelt 

På bestyrelsens vegne 

Berit Rosendahl   

 6120 0016   

 naestved.taekwondo@gmail.com 
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