
Farum Kyokushin 

 

  

 

Farum Kyokushin indkalder herved til generalforsamling, der afholdes

Torsdag d. 3. april 2014

Bestyrelsens opfordrer interesserede bestyrelses og 

Med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af det reviderede 

års budget. 

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand (i lige år)

På valg er: Senpai Henning 

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert 2. å

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer fo

 

På valg er: Peter Lerke

Mette Steen Christensen

  

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der skal vælges 2 suppleanter for ét år.

På valg er: Sensei 
Mickael Pohti                   (suppleant)
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er: Anders Lundberg

11. Eventuelt 

 
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden, 
Senpai Henning Fabricius 
2014.   
   
   

 

              Farum, den 27. Februar 2014

Side 1 
 

 

Generalforsamling 2014 

Farum Kyokushin indkalder herved til generalforsamling, der afholdes

Torsdag d. 3. april 2014 kl. 19.30 i klubben

Bestyrelsens opfordrer interesserede bestyrelses og formands kandidater til at melde sig 

senest på generalforsamlingen. 

Valg af dirigent og referent 

Godkendelse af forretningsorden 

Bestyrelsens beretning 

det reviderede regnskab til godkendelse samt forelæggelse af næste 

kontingent 

Behandling af indkomne forslag 

Valg af formand (i lige år) 

Senpai Henning Fabricius  (Villig til genvalg)

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (på valg hvert 2. år) 

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for to år. 

Peter Lerke   (Villig til genvalg)

Mette Steen Christensen  (Villig til genvalg)

Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Der skal vælges 2 suppleanter for ét år. 

Sensei Franz Rasmussen (suppleant) (Villig til genvalg)
Mickael Pohti                   (suppleant) (Villig til genvalg)

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Anders Lundberg 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden, 
Senpai Henning Fabricius senest 14 dage før den ordinære generalforsamling, dvs. den 

  
   Farum, den 27

   Bestyrelsen

Farum, den 27. Februar 2014   

 

Farum Kyokushin indkalder herved til generalforsamling, der afholdes 

kl. 19.30 i klubben 

formands kandidater til at melde sig 

til godkendelse samt forelæggelse af næste  

(Villig til genvalg) 

(Villig til genvalg) 

(Villig til genvalg) 

(Villig til genvalg) 
(Villig til genvalg) 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden, 
dage før den ordinære generalforsamling, dvs. den 20.marts 

Farum, den 27.februar 2014 

Bestyrelsen 



Farum Kyokushin 

 

  

 

   

              Farum, den 27. Februar 2014

Side 2 
 

 

    

Farum, den 27. Februar 2014   

 


