14. september 2020

Kære medlemmer

Generalforsamlingen afvikles som planlagt den 25. september 2020 på
Kilden.
Vi har i forbindelse med Bestyrelsesmøde i dag talt med både Brøndby
Kommune og Kilden, og gennemgået reglerne med dem, så vi nu er helt
sikre på, at vi gør det rigtige.
På turen i fredags blev det nævnt, at vi ville finde en alternativ måde, men det
er altså ikke nødvendigt.
Dørene åbnes kl. 18.00 og selve generalforsamlingen starter kl. 19.00, men
der bliver ikke spisning i år. Vi sørger for kildevand og lidt sødt.
Stolene vil blive sat op i biografopstilling. Der vil mellem kl. 18 og 19 være
mulighed for at bese gevinsterne i de to bevægerum, i en styret form, så vi
passer på hinanden.
Vi har tidligere sendt jer en liste med gevinsterne og en blanket til at prioritere
jeres ønsker og evt. give fuldmagt til et andet medlem.
Dagsorden for generalforsamlingen den 25. september 2020, kl. 19.00 på
Kilden.
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning v. formanden

3.

Regnskab v. kassereren

4.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen
foreslår, at kontingentet er uændret

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelse. På valg er Nina Thamsen, Ann Svensson og
Max Torbensen. Alle er villige til genvalg

7.

Valg af 2 suppleanter. På valg er Barbara og Leif Søborg Jensen,
begge er villige til genvalg

8.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Rigmor
Møller og Poul Vinther, der begge er villige til genvalg. Valg af
revisorsuppleant

9.

Eventuelt – vandreskulpturen er tildelt Niels-Jørgen Hansen ved en
særlig seance

10.

Bortlodning af indkøbt kunst, kunsthåndværk og design

Hvis man ikke selv har mulighed for at være til stede, kan der udstedes en fuldmagt til et
andet medlem, som deltager i generalforsamlingen.
Vi medsender samtidig plakat over maleholdets kommende udstilling ”Når lyset bryder
frem”. Bemærk det foregår i Brønden.

Kærlig hilsen
Bestyrelsen

