Generalforsamling i Nyborg Svømmeklub
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nyborg Svømmeklub tirsdag den 22. februar 2022 kl. 18:30
i mødelokale Lillebælt i Nyborg Idræts- og Fritidscenter.
Af hensyn til forplejning og evt. Covid restriktioner, bedes alle deltagere om at tilmelde sig på forhånd.
Det gøres her: https://nsklub.dk/cms/EventOverview.aspx
Ifølge de gældende Corona retningslinjer for idrætscenteret skal alle deltagere i fritidscenteret bære mundbind,
indtil de sidder ned. Der er for nuværende ikke krav om coronapas, men alle opfordres til at holde god afstand samt
undlade fremmøde ved symptomer. Retningslinjerne kan ændre sig og vil i så fald blive meldt i forbindelse med
udsendelse af den endelige dagsorden

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af en dirigent (ej medlem af bestyrelsen), en referent samt to stemmetællere
Beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Fremlæggelse af budget
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
a. Valg af formand (ulige år)
Lene Høybye trækker sig fra bestyrelsen
b. Valg af næstformand (lige år)
Posten er vakant
c. Valg af kasserer (lige år)
Lene Jørgensen ønsker ikke at genopstille
d. Valg af bestyrelsesmedlem (lige og ulige år)
Ann Helene Nielsen og Karin Juliussen (indtrådt suppleant) ønsker ikke at genopstille
Stig Kristensen er ikke på valg.
7. Valg af to suppleanter
Posterne er vakante.
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Suppleant Hans- Henrik Hansen ønsker ikke genvalg
9. Eventuelt

Kandidater
Kandidater, som ønsker at stille op, opfordres til at melde sig, således at deres navne kan fremgå af den endelige
dagsorden og der ved evt. flere kandidater til en post bliver mulighed for at opslå kandidatpræsentationer på
hjemmesiden forud for selve generalforsamlingen.
Tilbagemelding bedes fremsendt til leneh@nsklub.dk senest d. 16. februar, hvis det ønskes.
Det skal understreges at kandidater kan melde sig helt frem til selve valghandlingen igangsættes.

Forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse, og bedes fremsendt senest d. 14. februar på leneh@nsklub.dk.
Forslag offentliggøres senest 5 dage, dvs. d. 17. februar, før generalforsamlingen i forbindelse med opslag af den
endelige dagsorden på hjemmesiden https://nsklub.dk/generalforsamlinger

Deltagelse i generalforsamlingen
Generalforsamlingen er åben for alle, men kun stemmeberettigede kan stemme, jvf. vedtægternes §10:
” Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 15 år, samt en
forælder/værge til aktive medlemmer under 15 år. Hver stemmeberettiget kan kun afgive en stemme og kun ved
personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmet må ikke være i kontingentrestance.

Vel mødt,
Bestyrelsen i Nyborg Svømmeklub

