Frivilligcentret i Middelfart Kommune
Vejlbyvej 9
5500 Middelfart
Tlf.: 24 47 30 84
Mail: info@frivilligcentermiddelfart.dk
www.frivilligcentermiddelfart.dk
Åbningstid:
mandag-torsdag kl. 9.00-12.00

Middelfart, den 19. februar 2019

Til medlemmerne i Frivilligcentret i Middelfart Kommune

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Frivilligcentret i Middelfart Kommune

tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00
i store glassal i Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.
Kl. 19.00:

Generalforsamling

Kl. 20.00:

Tapas, netværk & hygge (tilmelding nødvendigt)

Dagsordenen for generalforsamlingen fremgår af § 6 i Frivilligcentrets vedtægter,
der lyder:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere
Formandens beretning aflægges
Regnskabet aflægges
Budgettet fremlægges
Behandling af indkomne forslag
a. vedtægtsændringer
b. øvrige indkomne forslag
6. Valg til Frivilligcentrets bestyrelse
a. Formand vælges for 2 år
b. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år (+ evt. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år)
c. 2 suppleanter vælges for 1 år
7. Valg af revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år
8. Eventuelt.
Referenten udarbejder et beslutningsreferat, der attesteres af mødets dirigent.

Øvrige bestemmelser omkring generalforsamlingens afvikling findes i vedtægternes
§ 5:
Der afholdes hvert år valg til bestyrelsen for Frivilligcentret i Middelfart Kommune. Valget finder sted inden
udgangen af marts måned.
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Bestyrelsen for Frivilligcentret indkalder sine medlemmer til generalforsamlingen senest 4 uger før dens
afholdelse. Endvidere indrykkes annonce i en ugeavis, der dækker Middelfart Kommune.
Repræsentanter for medlemmerne er valgbare til bestyrelsen forudsat, de har bopæl i Middelfart Kommune.
Kandidater til valget kan opstilles på generalforsamlingen.
Hvert medlem kan maksimalt opstille 1 kandidat samt 1 suppleant.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt. De fremmødte medlemmer får på generalforsamlingen udleveret 2
stemmekort, således at hvert medlem har 2 stemmeberettigede. Øvrige medlemsrepræsentanter har alene
taleret på generalforsamlingen.
Ved valg af formand, revisor og revisorsuppleant kan hver stemmeberettigede højst afgive 1 stemme.
Ved øvrige personvalg kan hver stemmeberettiget maksimalt afgive 3 stemmer og højst 1 stemme pr.
kandidat.
Såfremt der opstilles flere kandidater, end der skal vælges, er der skriftlig afstemning.
Vælges et bestyrelsesmedlem til formand, og bestyrelsesmedlemmet har 1 år tilbage af sin valgperiode,
vælges der yderligere 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Alle valg samt afstemninger om indkomne forslag afgøres ved simpelt flertal undtagen ved
vedtægtsændringer og ved opløsning af foreningen. Ved stemmelighed foretages omvalg. Såfremt der fortsat er stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Emner, der ønskes sat til afstemning, skal indsendes til Frivilligcentrets bestyrelse senest 2 uger før
generalforsamlingen.
--------------Ad 6a
På valg er: Hans-Jørgen Tarup Nielsen
Ad 6b
På valg er: Thorkild Damm, Ældre Sagen & Eleanor Jensen, Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe
Middelfart.
Ad 6c
Der vælges 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er: Palle Hansen, Bedre Psykiatri for Pårørende & Jonna
Hansen, Diabetesforeningen.
---------------Bestyrelsen håber, at se alle medlemmer af Frivilligcentret repræsenteret på generalforsamlingen.
Vær opmærksom på bestemmelsen om, at emner, der ønskes sat til afstemning, skal indsendes til
Frivilligcentret senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Tilmelding til tapas er nødvendig af hensyn til bestilling af mad/indkøb. Derfor beder vi om tilmeldingen
senest onsdag den 20. marts 2018 på info@frivilligcentermiddelfart.dk.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens og suppleanternes vegne
Hans-Jørgen Tarup Nielsen
formand

2

