Newfoundland
klubben i
Danmark
Ekstraordinær Generalforsamling
lørdag d. 3. juli kl. 11:00
Ugerløse Feriecenter
Græsmarken 17, 4400 Kalundborg
mødet afholdes i "Festlokalet"
Idet der på klubbens ordinære generalforsamling ikke blev valgt en fuldtallig
bestyrelse, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling med henblik
på valg af en fuldtallig bestyrelse

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af 2 stemmetællere
Valg til bestyrelse og suppleanter

Der skal vælges 2 medlemmer for 3 år, 2 medlemmer for 2 år
samt 2 medlemmer for 1 år - samt 2 suppleanter for 1 år hver.

Opstillingsberettigede er alle myndige medlemmer, som på valgtidspunktet er
i ubrudt medlemskab samt nye eller genindmeldte medlemmer, som på
valgtidspunktet har været betalende medlem i mindst 3 måneder.
Medlemmer, som indvælges i klubbens bestyrelse, skal være medlem af DKK.
Man kan godt stille op til bestyrelsen uden at være til stede på dagen, det
gøres ved at sende sit kandidatur og præsentation til newfclub@newfclub.dk
Skulle det mod forventning ikke lykkes at sammensætte en ny bestyrelse,
skal der afholdes endnu en ekstraordinær generalforsamling med henblik på
at starte en proces for nedlæggelse af klubben og beslutning om, hvad der
skal ske med klubbens midler
Denne anden ekstraordinære generalforsamling indkalder vi hermed til nu.
Den vil blive afholdt i forlængelse af den første, men bortfalder naturligvis,
hvis der vælges en fuldtallig bestyrelse på den første.

Ekstraordinær Generalforsamling
lørdag d. 3. juli kl. 11:45
Ugerløse Feriecenter
Græsmarken 17, 4400 Kalundborg
mødet afholdes i "Festlokalet"
Opløsning af klubben § 22.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed
særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For vedtagelse af forslaget
kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal
vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.
Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse f klubbens formue træffes på den
ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til
formålsparagraffen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestemmelse om opløsning af
Newfoundlandklubben i Danmark
5. Bestemmelse om anvendelse a klubbens formue

Bestyrelsen foreslår ansøgning om optagelse i KHKG, klubben for
hyrde- kvæg- og gårdhunde samt at NFKs formue overdrages til
KHKG og bindes til anvendelse for Newfoundland racen.

Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, som er
i ubrudt medlemskab samt nye eller genindmeldte medlemmer, der på
afstemningstidspunktet har været betalende medlem i mindst 3 måneder.
Familiemedlemmer har kun stemmeret, hvis det medlemskab, som
familiemedlemskabet er tillæg til, har stemmeret.
For at kunne stemme, skal man være til stede på en ekstraordinære
generalforsamling.

Tilmelding til skal ske på tilmeld@newfclub.dk senest d. 25/6
Alle deltagere skal fremvise gyldigt coronapas på dagen

