
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I henhold til Newfoundlandklubben i Danmarks vedtægter § 11 indkaldes hermed til ordinær gene-

ralforsamling i: 

 Nyborg , søndag d. 30. maj 2021 kl. 13:00 

eksakt sted bliver meldt ud på nyhedsmail (og brev til dem uden mail) senere 

På valg er: 

 Michele Utke Ramsing - modtager ikke genvalg 

 Søren Lützhøft Rasmussen - modtager ikke genvalg 

 Bitten Ambus - modtager ikke genvalg 

 3 vakante poster (Pernille Bruce og Louise Verner Machholdt samt 1 pt. ikke besat) 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt opstilling af kandidater til besty-

relsen skal jf. vedtægternes § 11  stk. 3 og 4 sendes til klubbens formand: 

Michele Utke Ramsing, Truelstrupvejen 2, 4130 Viby Sj 

E-mail: mur@outlook.dk 

Således at det er modtaget senest d. 1. marts 2020 

OBS!  

Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, som er i ubrudt medlem-

skab eller nye eller genindmeldte medlemmer, som på afstemningstidspunktet har været betalende 

medlem i mindst 3 måneder. Familiemedlemmer har kun stemmeret, hvis det medlemskab, som fa-

miliemedlemskabet er tillæg til, har stemmeret. 

   

Opstillingsberettigede er alle myndige medlemmer, som på 

valgtidspunktet er i ubrudt medlemskab eller nye eller gen-

indmeldte medlemmer, som på valgtidspunktet har været 

betalende medlem i mindst 3 måneder. Medlemmer, som 

indvælges i klubbens bestyrelse, skal være medlem af DKK  

På bestyrelsens vegne 

Michele Utke Ramsing 

Formand 



DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Valg af 2 stemmetællere  

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning  

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af an-

svarsfrihed (decharge)  

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder eventuel fastsættelse af 

kontingent jfr. § 6 stk. 2.  

7. Behandling af indkomne forslag  

8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter  

9. Eventuelt suppleringsvalg, hvis der ikke under punkt 8 har været opstillet tilstræk-

keligt mange kandidater til bestyrelse og suppleanter til at sikre en fuldtallig be-

styrelsen jfr. § 8.  

10. Valg af 2 bilagskontrollanter blandt klubbens medlemmer  

11. Eventuelt. Stk. 2. Der udarbejdes et stikords- og beslutningsreferat over forhand-

linger 


